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Förord 
 
Efter flera månaders hårt arbete kan vi med stolthet äntligen konstatera att studien är färdig. 
Det har varit en mycket givande och intressant tid då vi fått kunskaper och erfarenheter vi inte 
skulle ha fått annars. Vi känner båda en stor utveckling.  
 
Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som varit tillmötesgående och 
delat med sig av sina kunskaper och åsikter. Utan ert engagemang hade studien aldrig fått den 
tyngd som vi strävat efter. Era åsikter har varit ovärderliga.  
 
Vidare vill vi även tacka vår handledare Tommy Gerdemark för all hjälp i vårt arbete. Tommy 
hjälpte oss att vidga vår syn och kom med intressanta uppslag på hur vi skulle kunna gå vidare 
då vi som mest behövde det. Genom all hans uppmuntran och för att han trodde på oss 
lyckades vi genomföra en studie som vi är stolta över. 
 
Slutligen vill vi tacka våra respektive sambos för all er uppmuntran och förståelse. Under 
vissa tider var arbetsbelastningen väldigt stor och då fick ni vara toleranta. Ni fanns alltid där 
för oss och stöttade oss då det kändes som mest omöjligt. 
 
Tack! 

 

Niklas Edman Andersson & Josefine Gustafsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstrakt 
 

Titel: Fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman - en studie om tjänstekvalitet 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Niklas Edman Andersson & Josefine Gustafsson 
 
Handledare: Tommy Gerdemark 
 
Datum: 2010 – 06  
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att utreda hur tjänstekvaliteten påverkas av 
fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman. Studien har genomförts med syfte att ge 
ett bidrag till debatten om huruvida fastighetsmäklarens opartiska roll påverkar den 
enskilde konsumenten.  
 
Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Samtliga intervjuer var personliga 
och alla utom en genomfördes med inspelningsutrustning.  Urvalet föll på en rad 
sakkunniga inom fastighetsmäklarbranschen samt ett antal verksamma fastighetsmäklare. 
Intervjusvaren sammanfattades sedan och blev det empiriska underlaget. All empirisk data 
kopplades sedan till vår teoretiska referensram för att utgöra studiens analysdel. 
 
Resultat & slutsats: De slutsatser vi dragit av denna studie är att den av kunden upplevda 
tjänstekvaliteten påverkas negativ av fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman. Vi 
har funnit att kundernas förväntningar i många fall inte stämmer överens med den tjänst 
som fastighetsmäklarna tillhandahåller. Den av kunden upplevda tjänstekvaliteten får stå 
tillbaka för ett starkt konsumentskydd samt en, i relation till andra länder, billig och 
effektiv fastighetsöverlåtelse. Fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman bygger på 
en bra idé då den skapar gynnsamma förutsättningar för effektiva fastighetsaffärer. Den 
tjänsteutformning som gäller idag fungerar tillfredställande men har stora 
utvecklingsmöjligheter. Ett tydliggörande av fastighetsmäklarens rättigheter och 
skyldigheter gentemot parterna skulle kunna bidra till en bättre tjänstekvalitet samt mer 
realistiska förväntningar hos kunderna. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Denna uppsats består endast av en kvalitativ undersökning 
med fastighetsmäklare och branschexperter. Vi föreslår därför undersökningar genom 
kvantitativa studier om vad fastighetsmäklarnas kunder upplever är bra kvalitet för tjänsten 
samt vilka deras förväntningar är. Vi föreslår även undersökningar om vad de danska 
konsumenterna anser är bra kvalitet gällande tjänsten samt en jämförelse med svenska 
konsumenter.  
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit till att belysa den problematik som finns 
gällande fastighetsmäklarens opartiska roll som mellanman. Detta är ett inlägg i den debatt 
som förs kring ämnet. Vår förhoppning är att denna studie kan komma att bidra till en 
större inblick i varför fastighetsmäklarens roll bör tydliggöras i lag för att i högre grad 
gynna konsumenterna. Vår förhoppning är att denna studie tas emot med intresse. 
 
Nyckelord: Fastighetsmäklare, Fastighetsmäklarlagen, Opartisk mellanman, 
Tjänstekvalitet, Kundförväntningar   



 

 

Abstract 
 

Title: The impartial role of the swedish real estate agent - a study about service quality 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Niklas Edman Andersson & Josefine Gustafsson  
 
Supervisor: Tommy Gerdemark 
 
Date: 2010 – 06 
 
Aim: The aim of this study is to analyze in what way the service quality is affected by the 
fact that the swedish real estate agent has to stay impartial between seller and buyer. This 
study has been conducted with the purpose to give a contribution in the discussion about 
whether the duty to stay impartial affects the consumers.   
 
Method: This study has been conducted through a qualitative method. Personal interviews 
have been held with a mixed selection of both swedish real estate agents and experts in the 
branch. All but one of the interviews was recorded.  The empirical data that we received 
was later summarized and compared with our theoretical frame of reference. This 
comparison formed the analysis of the study. 
 
Result & Conclusions: The fact that the real estate agent is obliged to stay impartial 
between seller and buyer affects the perceived service quality in a negative way. We have 
found that customer’s expectations in many cases are not consistent with the service 
provided by real estate agents. The customers perceived service quality has less priority 
than consumer protection and effective property transactions. That is some of the 
conclusions we can see from the swedish legislation and the results of this study. The 
service design of the swedish real estate agent is based up on a good thought. It provides 
good conditions to make effective property transactions. The actual service design is 
satisfying but there are several possible ways to develop. A clarification of the real estate 
agents rights and obligations towards seller and buyer could help to provide a better service 
quality and more realistic expectations among customers. 
 
Suggestions for future research: This thesis consists only of a qualitative study. We 
therefore suggest a quantitative study of what the swedish consumers believe to be service 
quality in the service provided by real estate agents and also what the consumers 
expectations are. We also suggest a quantitative study of what the danish consumers 
believe to be service quality in the service provided by real estate agents. A comparison 
between the two countries would be very interesting. 

 
Contribution of the thesis: This thesis has contributed to emphasize the problem with the 
real estate agent needing to be impartial between seller and buyer in a real estate property 
transaction. We hope that this study can contribute to a greater insight why the legislature 
needs to clarify the real estate agents rights and obligations for the consumers to gain more 
service quality. 
 
Key words: Real estate agent, Real estate law, Impartial, Service quality, Customer 
expectation 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
I fastighetsmäklarlagen presenteras fastighetsmäklarens skyldigheter som följer: 
”Fastighetsmäklare skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse”
1
. 

Med detta menas att fastighetsmäklaren ska vara opartisk och agera sakkunnig mellanman 
som båda parter i en fastighetsaffär ska kunna förlita sig på avseende de faktiska uppgifterna 
som rör förmedlingsobjektet. I rent affärsmässiga frågor, såsom pris, får fastighetsmäklaren 
företräda sin uppdragsgivare och är i denna fråga inte opartisk. 2 3 
 
Det har varit diskussioner och ifrågasättanden ifall fastighetsmäklarens ställning som opartisk 
mellanman verkligen leder till att säljarens och köparens intressen uppmärksammas lika 
mycket. 4 Är det möjligt att en mäklare är helt neutral i relation till parterna, när det är 
uppdragsgivaren som betalar mäklarens ersättning?  
 
Mäklarens ställning som opartisk mellanman har en lång tradition inom svensk historia. Det 
går att spåra redan från 1720-talet ur ”Ers Kungliga Majestäts mäklarförordning” där 
mäklaren inte fick ”ge den ena parten en fördel som medförde skada för den andra parten”.5 
 
År 1975 fick Småhuskommittén i uppdrag att utreda problem kring skydd för konsumenter 
som köper eller säljer småhus. En del av detta uppdrag resulterade i ett förslag till en 
fastighetsmäklarlag. Förslaget blev slutligen 1984 års lag om Fastighetsmäklare.6 
Fastighetsmäklarlagen är i huvudsak en konsumenträttslig skyddslagstiftning och syftar till att 
ge konsumenterna ett starkt konsumentskydd när de anlitar en fastighetsmäklare till sin 
bostadsaffär7.  
 
Regeringen beslutade den 15 december 2005 att tillsätta en utredning (SOU 2008:6) över 
fastighetsmäklarlagen för att se vilka ändringar som behövde ske utifrån den förändrade 
marknaden8. Ett syfte med utredningen var att lämna förslag till ny lagstiftning som ger 
konsumenterna ett gott skydd vid sin bostadsförsäljning. Ett annat syfte var bland annat att ge 
fastighetsmäklare goda förutsättningar att bedriva dess verksamhet.9 Utredningen tar upp 
frågan om huruvida mäklarens opartiska roll ska praktiseras i fortsättningen. Det förs en 
diskussion över huruvida mäklarens ställning som opartisk mellanman fungerar, om 
fastighetsmäklaren uppmärksammar både köparens och säljarens intressen lika mycket. I 
utredningen framförs både fördelar och nackdelar med nuvarande utformning.10 Utredningen 

                                                           
1
 Fastighetsmäklarlag (1995:400), 12 §. 

2
 Grauers et al 2007, ss. 33-34. 

3
 Olsen 1995, s. 117. 

4
 SOU 2008:6, s. 107. 

5
 SOU 2008:6, s. 43. 

6
 Olsen, 1995, s. 115. 

7
 Prop 1994/95:14, s. 13. 

8
 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/96875 

9
 SOU 2008:6, s. 15. 

10
 SOU 2008:6, ss. 105-109. 
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fastslår dock att mäklarens ställning som opartisk mellanman ska praktiseras även i 
fortsättningen11. 
 
Fastighetsmäklaren utför i sin opartiska roll en tjänst gentemot både säljare  
och köpare. För att lyckas långsiktigt i branschen behöver tjänsten utföras med  
god kvalitet. Tjänstekvalitet kan definieras som ”Tjänsten skall motsvara kundernas 

förväntningar och tillgodose deras behov
12” eller ”alla sammantagna egenskaper hos en 

produkt som ger dess förmåga att tillfredställa uttalade och underförstådda behov
13”. En 

tjänst bör ses från kundens perspektiv då det är kundens upplevelse av processen och 
slutresultat som är själva tjänsten. Resultatet formar uppfattningen av kvaliteten vilket avgör 
om kunden blir nöjd eller inte. Tjänsteutvecklingens syfte är därmed att skapa bra 
förutsättningar för önskat eller rätt kundresultat. ”Rätt” handlar här om att kundens behov 
tillfredsställs och att kundens förväntningar uppfylls.14  
 
Det är många faktorer som påverkar hur tjänstekvalitet upplevs. En faktor är vad kunden får i 
relation till vad den är villig att betala15. Då fastighetsmäklartjänsten kan uppfattas som en 
kostsam tjänst bör kvaliteten även motsvara detta, vilket borde speglas i att kunderna ska 
kunna förvänta sig och även uppleva hög tjänstekvalitet.  
 
 

1.2 Syfte & Frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera den svenska fastighetsmäklartjänstens 
tjänstekvalitet med tyngdpunkt i fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman.  
 
Ovanstående syfte har mynnat ut i följande frågeställning: 
 

• På vilket sätt påverkas tjänstekvaliteten av fastighetsmäklarens roll som opartisk 
mellanman? 

 
 

1.3 Avgränsning 
 

I vår studie har vi valt att utgå ifrån olika branschexperter och fastighetsmäklares 
uppfattningar och upplevelser kring tjänsteutformningen. Detta för att erhålla en djupare 
förståelse kring tjänstekvalitet och fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman. Vi har 
därför valt att bortse ifrån konsumenternas syn kring deras upplevda kvalitet och 
förväntningar.  
  
Med utgångspunkt för studiens omfattning har vi valt att avgränsa vår undersökning till att 
endast omfatta intervjupersoner från tre regioner i Sverige. 

                                                           
11

 SOU 2008:6, s. 109. 
12

 Edvardsson 1996, s. 128. 
13

 Edvardsson & Larsson 2004, s. 86. 
14

 Edvardsson 1996, s. 73. 
15

 Edvardsson & Larsson 2004, s. 88. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras de metoder vi haft som utgångspunkter i denna studie och varför vi 

har använt oss av dessa metoder. Vi tar upp det forskningssynsätt som vi har utgått ifrån samt 

det vetenskapliga förhållningssätt som har inspirerat oss. Här beskrivs även hur vi gick till 

väga vid urvalet av intervjupersoner, hur vi genomförde den empiriska studien och hur 

insamlat material bearbetades. 

 

 
 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
 
I detta avsnitt beskrivs vilken forskningsmetod som använts, vilket forskningssynsätt studien 

har inslag av och vilket vetenskapligt förhållningssätt som har inspirerat oss. 

 

 
2.1.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Forskning inom det företagsekonomiska området delas in i två olika metoder: kvalitativ och 
kvantitativ. I det fall en frågeställning handlar om att få fram och förstå hur människor 
resonerar eller reagerar, eller om man vill kunna särskilja eller urskilja varierande 
handlingsmönster så lämpar sig en kvalitativ studie bäst16.  
 
Då vi ville få de intervjuade personerna att berätta för oss om deras intryck, tankar och åsikter 
kring ämnet som vi har försökt att förstå och tolka såg vi denna metod som mest lämpad för 
att samla in information och uppnå studiens syfte. Vi valde därför att använda oss av 
kvalitativa intervjuer och granskning av existerande dokument samt lagstiftning som 
undersökningsmetod. Vi fick på det sättet en djupare förståelse i utformningen av den svenska 
fastighetsmäklartjänsten och vilka möjligheter samt konsekvenser den bidrar till.  
 
2.1.2 Forskningssynsätt 
 
För att kunna relatera teori och empiri kan forskaren utgå och använda sig av tre alternativa 
sätt. Dessa tre är deduktion, induktion och abduktion. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av 
att forskaren följer befintliga teorier och med dessa som utgångspunkt väljer vilken 
information som ska samlas in, hur denna ska tolkas och hur resultaten ska relateras till 
teorierna. Genom ett deduktivt arbetssätt antas forskarens objektivitet kunna stärkas eftersom 
utgångspunkten finns i redan befintlig teori. På detta sätt undviker forskaren att färga 
processen av egna subjektiva uppfattningar. Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren inte 
utgår ifrån befintliga teorier. Istället formuleras teorier utifrån empirin. Det tredje arbetssättet 
är abduktion och innebär en kombination av induktion och deduktion. Det abduktiva synsättet 
innebär följaktligen att forskaren pendlar mellan olika sätt att relatera empiri till teori.17  
 
Vår studie har inslag av abduktion eftersom vi valde att utgå ifrån befintliga teorier inom 
området för att formulera våra intervjuguider. Den empiri som erhölls har sedan analyserats 

                                                           
16

 Trost, 2005, s. 14. 
17

 Patel & Davidson, 2003, ss. 23-24. 
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tillsammans med den referensram som vi sammanställde i inledningen av undersökningen. Då 
intervjuerna genererade väldigt mycket empiriskt material ansåg vi att det var nödvändigt att 
återgå till referensramen för att utveckla och finna ytterligare teoretiskt stöd. 
 
2.1.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
För att kunna bedriva framgångsrik forskning krävs en god överblick över de olika aktuella 
vetenskapliga förhållningssätten. Två av dessa är positivism och hermeneutik. Positivismen 
har sina rötter inom naturvetenskapen. Innebörden är att den kunskap som söks ska vara 
verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft. Positivisterna vill att all vetenskap i 
grunden ska byggas upp på samma sätt. Forskarens personliga värderingar ska inte på något 
sätt kunna påverka forskningsresultatet. Resultatet av forskningsarbetet ska bli detsamma 
oavsett vem som genomför den. Uppfattningen att en forskare alltid ska vara objektiv kommer 
från detta positivistiska ideal. 18 
 
Motsatsen till positivismen sägs vara hermeneutiken som betyder tolkningslära.19 Detta 
betyder att hermeneutiken studerar tolkning av texter. Syftet med detta är att vinna en giltig 
och gemensam förståelse av en texts mening.20 Hermeneutiker menar att den mänskliga 
existensen kan tolkas och förstås genom språket, men också genom mänskliga handlingar och 
livsyttringar. Till skillnad från positivisterna är hermeneutikerna inte intresserade av att 
förklara företeelser. En hermeneutisk forskare ser sitt forskningsobjekt utifrån ett subjektivt 
perspektiv. När tolkningen ska utföras ses forskarens uppfattningar, tankar och intryck som 
värdefulla tillgångar istället för hinder.21 
 
Vi har inspirerats av det hermeneutiska förhållningssättet i vår undersökning. Språk och 
individer har varit i fokus för oss när vi har använt oss av den kvalitativa metoden. Vi ville 
skapa så trovärdiga intervjuer som möjligt och dessutom ha möjlighet att tolka 
intervjupersonernas kroppsspråk. Därför valde vi att i samtliga fall utföra personliga 
intervjuer. Vi ville inte gå miste om någon detalj och kände också att det gav ett mer 
respektfullt och seriöst intryck med personliga intervjuer. Vi har sökt en djupare förståelse 
inom det valda området och försökt att hålla oss så objektiva som möjligt. Dock vet vi att våra 
egna uppfattningar och intryck oundvikligen har påverkat undersökningen. 
 
 

2.2 Studiens genomförande 
 

 
I detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna genomfördes, hur urvalet av intervjupersoner gick till 

och hur vi bearbetade alla empiriska data. 

 

 
2.2.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Kvalitativa intervjuer kan genomföras på varierande sätt men det är två typer som anses vara 
de huvudsakliga, nämligen ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade 

                                                           
18

 Patel & Davidson, 2003, s 27-28. 
19

 Patel & Davidson, 2003, s 28. 
20

 Kvale, 1997, s 49. 
21

 Patel & Davidson, 2003, s 28-29. 
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intervjuer kan liknas vid vanliga samtal där intervjupersonen tillåts prata fritt och forskaren 
endast i vissa fall ställer uppföljningsfrågor. Semistrukturerade intervjuer karaktäriseras av att 
forskaren har en intervjuguide bestående av olika teman som intervjun ska beröra. 
Intervjupersonen har dock friheten att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna som finns i 
intervjuguiden behöver inte komma i någon speciell ordning och kan också kompletteras med 
följdfrågor som anknyter till något intervjupersonen sagt. 22  Frågorna bör vara relativt enkelt 
formulerade så att de uppfattas så som det är tänkt. Ledande frågor bör undvikas liksom 
dubbelfrågor och förutsättande frågor.23 24 För att kunna sätta in intervjupersonens svar i ett 
sammanhang är det dessutom relevant att fråga om bakgrundsfakta. Detta kan vara angående 
ålder, kön, namn, position i en organisation och så vidare.25 Även Patel & Davidson 
instämmer om detta26 
 
Då vår avsikt var att genomföra intervjuer med förhållandevis specifika frågeställningar fast 
med ett öppet förhållningssätt till intervjupersonernas svar, har vi valt att använda oss av 
intervjuer av semistrukturerat slag. Vi ville försöka hålla oss inom ämnets ramar i så hög grad 
som möjligt. Vi hade en utformad intervjuguide med oss där huvudpunkter hade valts ut som 
var relevanta för vår frågeställning. Varje huvudpunkt hade sedan ett antal frågor som vi 
kunde ta hjälp av om intervjupersonen inte själv tog upp det i samband med att han/hon 
berättade. Vi valde att formulera frågorna så enkelt som möjligt för att undvika 
missuppfattningar. Personerna vi intervjuade är väl insatta i branschen och eventuella 
fackuttryck hade antagligen inte medfört några problem men vi valde ändå att hålla en relativt 
enkel nivå på frågorna. Vidare ville vi ställa så öppna frågor som möjligt för att på detta sätt 
få intervjupersonerna att fritt berätta och möjligtvis också själva komma in på andra 
delområden som fanns under huvudpunkterna. Vissa av intervjupersonerna svävade ibland 
iväg långt bort ifrån själva frågorna vilket medförde att intervjuerna blev lite längre än 
planerat. Genom användandet av semistrukturerade intervjuer försökte vi i dessa fall få 
intervjupersonerna att hitta tillbaka till ämnet så fort som möjligt genom att ställa frågor som 
riktade in personen på det aktuella ämnet igen.  
 
Vår intervjuguide har en relativt låg grad av standardisering vilket innebär att vi inte ställde 
frågorna i exakt samma ordning till alla intervjupersoner.27 Detta eftersom vi inte var ute efter 
att generalisera svaren och skapa någon form av enkätunderlag. Detta skriver Patel & 
Davidson om.28 Gällande standardiseringen så fanns det under intervjuernas gång utrymme 
för att ändra ordningen på frågornas följd så att dessa kunde anpassas efter 
intervjupersonernas svar. Trots detta förfaringssätt var det viktigt för oss att täcka av de 
områden som intervjuformuläret innehöll. När det gäller intervjuns strukturering så har vår 
intention varit att låta intervjupersonerna få möjlighet till ett större svarsutrymme genom att 
tala fritt kring frågeområden och även pendla mellan dessa så länge det gällde det 
ämnesområde som vi valt att studera. Även om vi hade ett frågeunderlag att utgå ifrån så att 
intervjuerna höll sig inom ramen för området, så fanns det samtidigt möjlighet att ställa ett 
antal följdfrågor vid behov om sådant som var intressant för studien. 
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 Bryman, 2002, s. 305. 
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Tre intervjuer genomfördes av Niklas, två av Josefine och två genomförde vi tillsammans. 
Ambitionen var att vi skulle genomföra alla intervjuer tillsammans men på grund av olika 
omständigheter gick inte det att infria. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas 
hemmaplan, alltså på deras arbetsrum, i alla fall utom två. Intervjuerna med Tor-Leif 
Thuresson och Stefan Ekelund genomfördes på ett hotell i Solna. Då båda två är verksamma i 
sydligare delar av landet tog vi tillfället i akt att genomföra personliga intervjuer i samband 
med att de hade andra ärenden åt Fastighetsmäklarförbundet i Stockholm. Alla intervjuer 
genomfördes i enskilda rum där inga störande moment förekom. Endast intervjupersonen och 
intervjuaren/intervjuarna var närvarande vid dessa intervjutillfällen. Samtliga intervjuer med 
undantag för en spelades in på diktafon med intervjupersonernas godkännande. Anledningen 
till att en intervju inte spelades in var att vi inte fick intervjupersonens godkännande till detta. 
Vi skickade per mejl ut information i förväg gällande innehåll i intervjun och en fråga 
angående inspelning. Inspelningar gjordes för att vi lättare skulle kunna koncentrera oss på 
vad intervjupersonerna berättade, för att inte bli distraherade av att anteckna och för att kunna 
gå igenom i efterhand allt vad intervjupersonerna hade berättat.  
 
Vi utformade två olika intervjuguider, en för experterna och en för de aktiva 
fastighetsmäklarna. Dock blandade vi dessa två i tre av intervjuerna beroende på 
intervjupersonernas kunskapsområden. Tor-Leif Thuresson bidrar både som expert och aktiv 
fastighetsmäklare beroende på sin delade roll som ordförande i Fastighetsmäklarförbundet 
och som egenföretagande fastighetsmäklare. Stefan Ekelund fick även frågor rörande den 
danska fastighetsmäklartjänsten eftersom han är verksam i södra Skåne och har mycket 
kontakt med danska kunder. Titti Öhrn intervjuades främst kring frågor rörande den svenska 
fastighetsmäklartjänstens utformning samt ur ett kundperspektiv då hon arbetar med dessa 
frågor dagligen.  
 
2.2.2 Urval 
 
Vi valde att göra totalt sju st. intervjuer varav fem var med vad vi kallar ”experter” inom 
branschen och två med aktiva fastighetsmäklare. Vid en kvalitativ studie är få intervjuer med 
kvalitet att föredra29. De fem experterna som vi valde att intervjua till vår studie var Claude 
Zacharias, Magnus Melin, Ola Jingryd, Titti Öhrn samt Tor-Leif Thuresson. De tre 
förstnämnda kändes angelägna då de har stor sakkunskap inom fastighetsmäklartjänsten i 
allmänhet och inom fastighetsmäklarlagen i synnerhet. Melin och Zacharias har skrivit böcker 
med egna tolkningar av fastighetsmäklarlagen och Jingryd har skrivit en bok som fungerar 
som lärobok för fastighetsmäklare. Alla dessa böcker fungerar idag som kurslitteratur vid 
landets högskoleutbildningar för fastighetsmäklare. Titti Öhrn har mångårig erfarenhet som 
fastighetsmäklare och har dagligen stor kundkontakt vilket gör henne till en mycket bra källa 
för att förstå kundernas syn på vår problemformulering. Vi valde i intervjun med henne att 
fokusera på just de kundrelaterade aspekterna för vår studie. Tor-Leif Thuresson är med både 
i egenskap av expert och som fastighetsmäklare med mångårig erfarenhet. Vi valde att göra på 
detta sätt för att vi ville få en blandning av synpunkter och beskrivningar från personer med 
olika anknytningar till branschen. Att göra ett mindre antal intervjuer med slumpmässigt 
utvalda fastighetsmäklare skulle inte ge tillräcklig kunskap och tyngd till studien. Då 
fastighetsmäklartjänstens utformning är central inom vårt problemområde sökte vi därför 
bland landets främsta experter inom branschen för att komma åt den mest relevanta empirin. 
Personerna är från olika delar av landet och har relevanta positioner vilket vi hoppades skulle 
bidra till bra empiriskt material. Vissa av personerna rekommenderade i sin tur andra som de 
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ansåg vara de mest kunniga inom dessa områden. Vi tog tacksamt emot denna information 
vilket ledde till valet av en av intervjupersonerna. 
 
Experternas kunskap ville vi även komplettera med ett par aktiva fastighetsmäklares syn på 
hur vårt problemområde ter sig för dem som praktiserar tjänsten varje dag. Den intervjuguide 
vi utformade för dessa personer berörde främst tjänstens utformning med specifika frågor 
angående det opartiska mellanmanskapet och kvaliteten på den tjänst de erbjuder. Vi valde att 
intervjua en ung kvinna som är aktiv fastighetsmäklare i stockholmsområdet och en äldre, mer 
erfaren fastighetsmäklare som är verksam i Vellinge, utanför Malmö. Kvinnan arbetar på 
landets största fastighetsmäklarkedja medan mannen driver egen fastighetsbyrå i en mindre 
franchisekedja. Dessa val gjorde vi för att få en så nyanserad bild som möjligt av hur 
fastighetsmäklare uppfattar våra problemområden för denna studie. 
 
En närmare presentation av alla intervjupersoner finns i inledningen av empirikapitlet. 
 
2.2.3 Bearbetning av data och analys 
 
Trost beskriver en möjlighet att behandla inspelat material genom att lyssna till bandet och 
göra en sammanfattning. Denna sammanfattning kan med fördel sedan omstruktureras så att 
den passar ihop med strukturen i intervjuguiden. Detta gör att alla intervjudata får samma 
struktur och blir lättare att analysera. Med denna metod kan forskaren utelämna allt 
oväsentligt i intervjun som inte har med studien att göra. Då blir man inte distraherad av allt 
det ointressanta.30 
 
Efter att varje intervju var avslutad gjorde vi en sammanställning av intervjupersonens svar. 
Eftersom vi använde oss av inspelningsutrustning valde vi att lyssna igenom respektive 
intervju för att så noggrant som möjligt återge intervjupersonernas svar. Inspelningarna gav 
oss möjlighet att lyssna igenom intervjupersonernas svar flera gånger så att vi verkligen skulle 
kunna vara säkra på att vi förstått deras svar på ett korrekt sätt. Efter att sammanfattningarna 
av alla intervjuer var klara påbörjades analysarbetet. Vi jämförde de svar vi fått från 
intervjupersonerna med den teori som fanns i referensramen för att hitta kopplingar som 
antingen bekräftade eller dementerade. Det som framkom i analyskapitlet blev sedan 
underlaget för studiens slutsatser. 
 
 

2.3 Kvalitetskriterier 
 

 
I detta avsnitt redovisas de kvalitetskriterier en forskare bör ta i beaktande vid kvalitativa 

studier. Vi redogör för vår syn på undersökningens grad av validitet och reliabilitet samt 

framför vår egen syn på kritisk reflektion av den metod som använts. 

 

 

2.3.1 Validitet och reliabilitet 
 

Det finns två viktiga kriterier som en kvantitativt inriktad forskare måste ta hänsyn till i en 
undersökning. Dessa är validitet och reliabilitet. Även kvalitativt inriktade forskare bör ha 
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dessa i åtanke även om validitet inte är av speciell betydelse i deras undersökningar. Validitet 
handlar om mätning av det man säger sig göra.31 Validitet i kvalitativa undersökningar 
handlar om hela forskningsprocessen och inte bara om datainsamling, menar Patel & 
Davidson. Detta yttrar sig genom att forskaren använder sin förförståelse för det aktuella 
ämnet under hela undersökningsprocessen.32 Reliabilitet står för den utsträckning i vilken en 
undersökning kan upprepas. Inom kvalitativ forskning är det svårt att uppfylla detta eftersom 
det handlar om forskning av sociala miljöer och betingelser.33 Patel & Davidson menar dock 
att reliabilitet inom kvalitativ forskning är att en studie inte alltid måste få samma resultat om 
den upprepas, eftersom att respondenterna kan ha ändrat uppfattningar34.  Vid kvalitativa 
intervjuer kan reliabiliteten stärkas genom att vara två intervjuare vid varje intervjusituation. 
Detta gör att två personer kan registrera svaren och sedan jämföra dessa med varandra för att 
stärka reliabiliteten. För att undvika missuppfattningar kan forskarna även använda sig av 
ljudinspelning och genom detta kunna lyssna på intervjupersonernas svar i efterhand för att 
undvika missuppfattningar.35 
 
Vi anser att den information som samlats in lett till att en trovärdig tolkning kunnat göras. Vi 
har valt ut intervjupersoner som besuttit mycket kunskap inom valda områden för att en djup 
förståelse ska uppnås och för att stärka validiteten. Genom att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer kunde vi få intervjupersonerna att hålla sig inom ramen för 
ämnet även om de fick tala fritt. På detta sätt undersöktes det som vi verkligen avsåg att 
undersöka, vilket i sin tur har stärkt validiteten. Angående undersökningens reliabilitet anser 
vi att den är hög. Vi har i samtliga fall utom ett använt oss av inspelningsutrustning för att på 
ett så bra sätt som möjligt kunna koncentrera oss på intervjupersonens svar. Ambitionen var 
som tidigare nämnts att vi skulle vara två stycken intervjuare på alla intervjuer men detta gick 
inte att infria. Vi känner dock att inspelningsmöjligheten väger upp detta på ett mycket bra 
sätt. Gällande möjligheten att upprepa denna studie anser vi att beskrivningen av hur vi har 
gått tillväga är väldigt noggrann. Detta innebär att andra bör kunna upprepa denna studie. 
 
En annan aspekt som vi också vill ta i beaktande gällande kvaliteten på studien är huruvida 
den tillför något till övriga utanför den akademiska sfären. Vi anser att denna studie är att 
betrakta som bra när den tas emot med intresse.  

 
2.3.2 Metodkritik 
 
Några punkter som vi själva känner att vi vill lyfta fram är att vi inte lyckades med 
ambitionen att genomföra alla intervjuer tillsammans. Den fördel det kan innebära att vara två 
intervjuare kunde därmed inte utnyttjas i flera av intervjuerna. Antalet relevanta följdfrågor 
kan ha blivit färre i och med detta. Ytterligare kritik som vi kan ta till oss är att vissa 
intervjufrågor var lite oklara för ett par av respondenterna. Vi var tvungna att förklara vad 
som menades med en del frågor och detta berodde antagligen på utformandet av 
intervjuguiden. Detta har dock inte medfört ett sämre empiriskt material enligt vår synpunkt 
eftersom vi var noga med att förklara vid missförstånd och oklarheter. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser är relevanta för studien. Anledningen till 

att vi valt just dessa teorier är för att på ett bra sätt kunna besvara vår frågeställning. Vi har 

utifrån denna teori utformat de intervjufrågor vi har använt oss av för att sedan kunna göra 

en klar koppling mellan teori och empiri. Att vi skulle inrikta oss på just tjänstekvalitet var för 

oss självklart då vi ville ta reda på hur tjänsten och dess kvalitet påverkas av den svenska 

mäklartjänstens utformning där fastighetsmäklaren ska agera opartisk mellanman. Att vi även 

valde teorier kring kundförväntningar var av den anledningen att vi ville utreda huruvida 

denna utformning av tjänsten påverkar kunderna och deras förväntningar. 

 

 
 

3.1 Tjänstebegreppet 
 
En tjänst kan beskrivas som en kedja av händelser och aktiviteter som bildar en process där 
kunden ofta medverkar genom att utföra olika delar i samspel med medarbetarna i 
tjänsteföretaget för att uppnå ett speciellt resultat. Resultatet påverkar antingen kunden direkt 
eller något denne äger. Tjänsten finns med andra ord inte förrän kunden upplever den.36 Även 
Grönroos instämmer i detta men hävdar också att en tjänst i viss grad produceras och 
konsumeras vid samma tidpunkt. Dessutom kan tjänster ses som abstrakta medan fysiska 
varor är konkreta. 37 
 
Tjänstebegreppet bör ses utifrån kundens perspektiv då det är kundens upplevelse av 
processen och slutresultatet som är själva tjänsten. Resultatet formar uppfattningen av 
kvaliteten vilket avgör huruvida kunden blir nöjd eller inte. Tjänsteutvecklingens syfte är 
därmed att skapa bra förutsättningar för önskat eller rätt kundresultat. ”Rätt” handlar här om 
att kundens behov tillfredställs och att kundens förväntningar uppfylls.38 Men det är inte alltid 
lätt för kunden att värdera en tjänst. Problemet ligger i svårigheten att sätta ett bestämt värde 
på exempelvis förtroende eller känsla. Därför föreslås ofta att tjänsteproducenten ska göra 
tjänsten mer påtaglig för kunden. Det som kunden ser är det viktiga för honom/henne när en 
tjänst produceras. I övrigt kan kunden bara uppleva det resultat som blir.39 
 
”En tjänst syftar till att tillgodose kundbehov och infria kundens förväntningar, både de 
uttalade och de outtalade.”40  
 
Tjänsten som begrepp innefattar tre olika delar enligt Grönroos, vilket också får stöd av 
Edvardsson et al. Dessa tre är kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Kärntjänsten är själva 
grunden i kunderbjudandet, den huvudsakliga tjänsten. Bitjänster är tjänster eller service 
runtomkring som behövs för att tjänsten ska fungera. Stödtjänster är inte nödvändiga för att 
kärntjänsten ska fungera men kan komplettera den och göra erbjudandet mer attraktivt. 
Stödtjänsten kan även vara ett sätt att differentiera sig i förhållande till konkurrenterna. Vid 
exemplifiering av kärntjänst, bitjänst och stödtjänst kan det liknas vid ett flygbolag. 
Kärntjänsten är att transportera passagerare från en destination till en annan. Bitjänsten är 
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bagagehantering och transport till och från flygplanet. Stödtjänsten kan vara att erbjuda 
kunderna tidningar, Internetuppkoppling och mat ombord på planet.41 
 
Edvardsson et al. betonar vikten av att göra skillnad mellan olika kundbehov. De menar att det 
finns primära och sekundära kundbehov varav det primära är det grundläggande behovet som 
motsvaras av kärntjänsten. Det sekundära kundbehovet motsvaras av bitjänsten och 
stödtjänsten. Dessa sekundära behov uppstår som ett resultat av hur kunden väljer att 
tillgodose sina primära behov. 42 
 
Författarna menar att rätt tjänstekvalitet uppnås genom att matcha tjänsten mot kundens 
primära och sekundära behov. För att kunden ska bli nöjd måste både primära och sekundära 
behov tillgodoses. Tjänsteproducenten måste ha god förståelse för sina kunders och deras 
behov för att veta vad som behöver tillgodoses. Sekundära behov är ibland underförstådda 
och i vissa fall är kunderna inte ens medvetna om sina sekundära behov.43   
 
 

3.2 Tjänstekvalitet 
 
”En tjänst skall motsvara kundernas förväntningar och tillgodose deras behov” är en vanlig 
definition av tjänstekvalitet44.  
 

Kvalitet är ett luddigt begrepp och är därför mycket svårt att definiera. Enligt ISO 9000, den 
internationella kvalitetsstandarden är kvalitet ”alla sammantagna egenskaper hos en produkt 
som ger dess förmåga att tillfredställa uttalade och underförstådda behov”45. Kvalitet skapas 
av företagens medarbetare, inte genom kvalitetsteknik eller kontroll- och mätsystem. En tjänst 
uppstår ofta i det personliga mötet mellan medarbetare och kund, då bedöms också kvaliteten. 
Det finns verktyg för att åstadkomma rätt kvalitet men det beror på människorna om 
verktygen används på rätt sätt. Kvalitet är inte definitivt utan förändras med tiden. Kunder 
ställer nya krav och konkurrenter utvecklar bättre tjänster vilket medför att det som tidigare 
ansågs vara kvalitet inte längre håller måttet. Det är kundernas kvalitetsuppfattningar som ska 
styra verksamheten.46  
 
Kvalitet definieras främst av kunden och det är därför en viktig del i kvalitetsarbetet att ta 
reda på vad kunden anser vara kvalitet och sedan prestera detta. Detta kräver en förmåga att 
sätta sig in i och på djupet kunna förstå kunden och den aktuella problemsituationen. Lyckas 
man inte med detta kan rätt kvalitet aldrig uppnås.47  
 
Sandholm skriver också om kundbehov och instämmer med Edvardsson et al. om vikten av 
tjänsteproducentens kunskap om sina kunders olika behov för att kunna skapa god kvalitet på 
den tjänst som erbjuds. Sandholm anger tre olika typer av kundbehov: basbehov, uttalade 
behov och omedvetna behov.48 Även Bergman och Klefsjö instämmer om detta, och kallar det 
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för kanonmodellen.49 Tillfredsställs dessa behov är kunden troligen nöjd och tycker att 
tjänsten är av antingen acceptabel kvalitet eller till och med god kvalitet50. Se även Bergman 
& Klefsjö51. Kundens basbehov beskrivs som uppenbara men är inte tillräckliga att uppfylla 
för att skapa nöjda kunder. Dessa behov är något som kunden inte själv påtalar utan tycker är 
självklara. De uttalade behoven är de som kunden tycker är viktigast och förväntar sig ska bli 
uppfyllda. Genom att tillfredsställa dessa behov skapas nöjda kunder. De omedvetna behoven 
är av den typen att kunden själv inte vet vad den kan ha behov av eller förvänta sig. 52 Genom 
att hitta och tillfredsställa omedvetna behov kan ett företag skaffa sig ett attraktivt värde.53. 
 
3.2.1 Kvalitetsdefinitioner  
 
Garvin klassificerar olika kvalitetsdefinitioner i fem grupper vilka ser ut som följer: 
 

• Transcendent (Kvalitet är inneboende egenskaper) – I denna syn handlar kvaliteten 
om personliga uppfattningar och känslor, vilket gör kvalitet svårt att definiera exakt.54 
Vi lär oss att identifiera kvalitet genom erfarenhet55. 

 
• Product based (Kvalitet är produktbaserade, mätbara egenskaper) – Menar att 

kvalitet kan beskrivas med hjälp av specifikationer. Genom förekomsten av vissa 
komponenter kan skillnaden mellan olika produkter fastställas.56 Det finns en tydlig 
följd av detta. Högre kvalitet kan endast nås genom högre kostnader. Ju fler attribut en 
produkt eller tjänst har desto dyrare blir den att erbjuda för producenten.57  

 
• Value based (Kvalitet är värde i relation till kostnad) – I denna syn handlar det om 

konsumentens personliga bedömning av vad han/hon får i relation till vad denne är 
beredd att betala.58 En kvalitetsprodukt/kvalitetstjänst är den som ger ett bra utfall till 
ett acceptabelt pris. Enligt denna syn kan inte en kvalitetsprodukt vara för dyr, oavsett 
hur bra konstruerad den är, eftersom det då blir svårt att hitta köpare.59 
 

• Manufacturing based (Kvalitet är tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper) – 
Innebär att kvalitet bedöms efter huruvida de krav som finns uppställda för en produkt 
blir uppfyllda.60 

 

• User based (Kvalitet är kundens upplevelse) – Menar att kvalitet är det som ger 
tillfredställelse till personen som använder produkten. Denna syn är individuell och 
delvis subjektiv.61 Kvalitet bestäms ur betraktarens öga. Konsumenter har olika 
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57

 Garvin, 1984, s. 27. 
58

 Edvardsson & Larsson, 2004, s. 87. 
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önskningar och behov och den produkt eller tjänst som kan tillfredsställa dessa är 
också den som konsumenten anser vara mest kvalitativ. 62 

 
Enligt Edvardsson et al. är ett vanligt sätt att definiera tjänstekvalitet genom jämförelsen 
mellan förväntad och upplevd tjänst. Enligt detta synsätt uppnås rätt kvalitet när kundens 
förväntningar blir perfekt uppfyllda.63 Om detta inte sker är kvaliteten för låg. Även Grönroos 
instämmer i detta.64 Synsättet som detta beskriver innebär att den upplevda kvaliteten kan 
påverkas på två sätt: genom att påverka kundens upplevelse eller genom att påverka kundens 
förväntningar. Problemet med detta synsätt är att tjänstens kvalitet ändras genom att kundens 
förväntningar ändras utan att tjänsten själv har förändrats. Förväntar sig kunden en dålig tjänst 
och får en dålig tjänst så är det hög kvalitet enligt detta synsätt.65  
 
Förväntningar påverkar hur kvaliteten i en tjänst upplevs, men det räcker inte alltid att bara 
mäta förväntningar och jämföra med upplevelser. Därför bör man skilja på 
kundtillfredsställelse och kvalitet.66  
 
3.2.2 Kvalitetsfaktorer 
 
Betraktas ”kvalitet” som en personlig upplevelse hos kunden måste en kartläggning göras av 
vad kunderna tycker är viktigt för att en tjänst ska få en positiv upplevelse. En mycket känd 
studie finns skriven av Parasuraman, Berry och Zeithaml som behandlar kravspecifikationer 
och redovisar olika faktorer som påverkar kvalitet. Denna teori bygger på fem olika 
kvalitetsdeterminanter:67 
 

• Reliability, (Pålitlighet) handlar om huruvida tjänsteleverantören lyckas utföra 
tjänsten som denne utlovat. Mäter hur tillförlitlig och korrekt tjänsten är. 68 
 

• Tangibles, (Påtaglighet) är tjänstens fysiska representation.69 Det som går att 
uppfatta med våra sinnen, som ingår i en tjänst. Exempelvis personal och lokaler. 
Personalens klädsel, utseende anses viktiga i kundens kvalitetsupplevelse.70 

 
• Responsiveness, (Anpassningsförmåga) handlar om viljan och förmågan att anpassa 

sig till kunderna. Detta handlar även om alla anställda i det tjänsteproducerande 
företaget. Att vara redo att ge kunden snabb service.71 

 
• Assurance, (Tillförlitlighet) inrymmer upplevelsen av tjänstepersonalens vänlighet, 

kunskap och trovärdighet. 72 
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 Garvin, 1984, s. 27. 
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 Edvardsson et al. 1998, s. 45. 
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 Ibid. 
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 Edvardsson & Larsson, 2004, s. 88. 
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 Ibid. 
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 Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, s. 46. 
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 Edvardsson & Larsson, 2004, s. 88. 
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 Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, s. 45. 
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• Empati, syftar på tjänstepersonalens förmåga att förstå kunden och kunna sätta sig in 
i dess situation samt inta dennes perspektiv.73 

 

Pålitlighet och förtroende är enligt många studier de viktigaste kvalitetsfaktorerna. Ur 
kundens perspektiv är detta centralt i ”kvalitet” då pålitlighet och förtroende står i nära 
koppling till säkerhet. Kunden vill känna att den kan lita på att få sina förväntningar 
infriade.74  
 
3.2.3 Modell för tjänstekvalitet 
 
Grönroos beskriver i en modell över kundupplevd kvalitet, huruvida teknisk kvalitet och 
funktionell kvalitet samt Image påverkar kundens förväntningar av tjänsten. Teknisk kvalitet 
är beroende av resultatet - vad kunden får. Den tekniska kvaliteten kan exempelvis vara de 
produkter som ingår i tjänsten, personalens sakkunnighet samt tekniska lösningar. Funktionell 
kvalitet är beroende av själva processen – hur kunden får tjänsten. Den funktionella kvaliteten 
är exempelvis personalens attityd och beteende, tillgänglighet, fortlöpande relationer, interna 
relationer samt fysisk miljö. Även företagets Image påverkar den av kunden upplevda 
tjänstekvaliteten. Företagets image kan påverkas av marknadsföringsåtgärder av olika slag. 
Traditionell marknadsföring såsom reklam, PR och säljaktiviteter påverkar även den 
förväntade kvaliteten. Andra saker som påverkar Image, dock inte i lika stor utsträckning, är 
externa faktorer så som traditioner, ideologi och ”word-of-mouth” marknadsföring vilket 
innebär kommunikationen mellan människor.75 Detta bekräftas också av Parasuraman, 
Zeithaml och Berry som menar att ett positivt rykte som skapats mun till mun mellan 
människor bidrar till att höja nivån på kunders förväntningar och önskningar.76 
 

 
 
Figur 1. A service quality model. (Grönroos, 1984) 
 
Den förväntade kvaliteten ställs mot den upplevda kvaliteten i kundens totala 
kvalitetsbedömning. Motsvarar den förväntade kvaliteten den upplevda kvaliteten resulterar 
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det i en nöjd kund. Har kunden för höga förväntningar kring kvaliteten och dessa inte infrias i 
den upplevda kvaliteten blir det upplevda resultatet inte tillfredställande för kunden.77  
 
 

3.3 Kundförväntningar 
 
Parasuraman, Zeithaml och Berry beskriver vilka faktorer som påverkar en tjänst. Kundernas 
förväntningar på tjänster styrs av flera okontrollerbara faktorer som exempelvis kundens 
erfarenheter av andra företags tjänster och kundens fysiska tillstånd för ögonblicket då 
tjänsten utförs. Vad kunder påverkas av är helt enkelt så diversifierat som vad de har för 
utbildning, erfarenheter och värderingar. En annons om ”personlig service” kan verka 
tilltalande för en kund medan en annan bedömer den som att företaget som erbjuder tjänsten 
lovar mer än de kan hålla.78 
 
Förväntningar beskrivs som kunders behov och åtrå. Det vill säga vad de tycker att en tjänst 
borde innehålla istället för vad den ska innehålla. Tre nivåer av förväntningar: önskad (vad 
kunden vill ha), adekvat (vad kunden är villig att acceptera) och förväntad (vad kunden antar 
är troligt). 79 Kundernas hoppas på att kunna realisera sina förväntningar men förstår också att 
det inte alltid är möjligt. Då har de en annan, lägre grad av förväntningar som kan kallas 
adekvat förväntning. Detta är en nivå kunderna kan acceptera.80 
 
Ju mer kvalitet en tjänst utlovar, desto högre är kundernas önskningar och förväntningar.81 
Även Grönroos håller med om detta och tillägger att tjänsteproducentens marknadsföring 
måste planeras och förverkligas som en kontinuerlig process. Brister detta leder det till färre 
kundrelationer och dåligt rykte. 82 
 
Även Sörqvist anser att kundens förväntningar har en stor inverkan på upplevd 
kundtillfredsställelse. För tjänsteproducenten är det därför viktigt att förstå hur dessa 
förväntningar formas. Företaget som producerar tjänsten kan i många fall både påverka 
kundernas förväntningar och hur utfallet blir. Alltså är tjänsteproducenten i många fall högst 
delaktig i att kunderna når maximal kundtillfredsställelse. Sörqvist menar att det finns ett 
antal olika parametrar som har visat sig ha stor inverkan på de förväntningar som kunden 
bygger upp. Tidigare erfarenheter, marknadsföring och reklam, image och rykte, betydelse 
och intresse, tredjepartsinformation och tjänstens pris är alla mer eller mindre viktiga för att 
skapa förväntningar hos kunden.83 Några av dessa viktiga parametrar har följande betydelse: 
 
Marknadsföring och reklam  

Ger kunden en mängd uppfattningar om tjänsten och vad den kan förväntas prestera. Genom 
att lova för mycket i sin marknadsföring skapas missnöjda kunder även om det blir ett bra 
utfall på grund av att det inte är så bra som utlovats. Det är därför mycket viktigt att 
marknadsföringen stämmer väl överens med det verkliga utfallet. 
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Image och rykte 

Kan ha en stor påverkan på kundens förväntningar. Olika beståndsdelar av erbjudandet kan 
vara viktiga, exempelvis varumärke. 
 

Betydelse och intresse 

Tjänstens betydelse och kundens intresse för den inverkar vid skapandet av förväntningar. En 
mer intressant och betydelsefull tjänst för kunden innebär att denne skaffar sig kunskaper och 
förståelse som kommer att ligga till grund för väl genomtänkta förväntningar. Ju mindre 
viktig tjänsten är för kunden desto mer skapas förväntningarna genom ogenomtänkta intryck. 
 
Tredjepartsinformation 

Denna information har betydelse för kunden eftersom den kan bedömas som objektiv och 
trovärdig. Det kan handla om information från media, branschorganisationer, vänner med 
flera. 
 
Tjänstens pris 

Påverkar i många fall kundens förväntningar. Högt pris på en tjänst förväntas ge bättre 
kvalitet än lågt pris.84 
 
3.3.1 Gap-modellen / Tjänstekvalitetsmodellen 
 
Denna modell är utvecklad av forskartrion Parasuraman, Zeithaml och Berry. Denna modell 
visar hur olika brister som de kallar ”gap” i tjänsteprocessen kan påverka kundens bedömning 
av tjänstens kvalitet. Denna modell förenklar arbetet med att identifiera var brister i tjänsten 
uppstår och varför.85 
 
I det första gapet berörs kundens förväntningar i förhållande till företagsledningens 
antaganden om kundens förväntningar. Ledningen förstår inte hur tjänsten ska utformas för att 
erbjuda det som kunden anser vara rätt kvalitet. 86 Detta gap kommer att ha betydelse för 
kundens utvärdering av tjänstens kvalitet.87 
 
I det andra gapet uppstår skillnader mellan vad företagsledningen tror att kunden förväntar sig 
och företagets kvalitetsspecifikationer. Att uppfylla alla kunders förväntningar till 100 procent 
är inte alltid möjligt vilket gör att företag upprättar standardiserade rutiner som leder till 
minskad flexibilitet.88 Detta gap påverkar tjänstekvaliteten ur kundens synvinkel.89 
 
Det tredje gapet är skillnaderna mellan företagets kvalitetsspecifikationer och tjänstens 
verkliga kvalitet. Tjänstekvalitet är mycket beroende av den personliga kontakten mellan 
företagets representant och kunden. Planerad tjänstekvalitet skiljer sig alltid åt hur resultatet 
blir i praktiken.90 Det tredje gapet har också inverkan på tjänstekvaliteten ur kundens 
synvinkel91 
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Gap nummer fyra handlar om skillnaden mellan den kvalitet tjänsten som levereras och den 
kvalitet som utlovas i marknadsföringen. En marknadsföring med många lovord höjer 
kundernas förväntningar men ger ett intryck av sämre kvalitet om dessa lovord inte kan 
infrias. Även detta gap påverkar kundens syn på företagets tjänstekvalitet.92 
 
Det femte gapet är den totala skillnaden mellan kundens förväntade tjänstekvalitet och den 
upplevda tjänstekvaliteten.93 
 
Följande figur illustrerar Gap-modellen: 
 

 
 

Figur 2. Gap eller orsaker till kvalitetsproblem. (Grönroos, 1996) 
 

Gap-modellen kompletteras av en toleranszon för att nyansera kundernas förväntningar94. 
 
Två standarder finns för kunder att bedöma tjänsteutföranden. Vad de önskar och vad de anser 
är acceptabelt. Toleranszonen separerar önskad tjänstenivå från acceptabel tjänstenivå.95 
Denna toleranszon innebär att kunden ska uppleva att en tjänst har de egenskaper som krävs 
för att hamna inom denna zon. Toleranszonen för en kund är rörlig och kan till viss del styras 
av den som producerar tjänsten eller under själva tjänsteprocessen. Kundens upplevelse av en 
serie interaktioner under tjänsteprocessen förklarar tillsammans med förväntningarna kundens 
upplevelse av resultatet, vilket kan vara förtjust, nöjd eller missnöjd.96 
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Den brittiske forskaren Johnston skriver också om toleranszonen och betonar att en 
tjänstenivå under acceptabel nivå renderar i missnöje och illojalitet bland kunderna. En 
tjänstenivå över toleranszonen gör kunderna positivt överraskade och stärker kundernas 
lojalitet. Rörelser inom zonen som innebär ett varierat utfall accepteras av kunderna. En 
ökning av tjänstenivå inom zonen ger bara kunden en marginell uppfattning av förändringen. 
Det är först när tjänstenivån når över eller faller under toleranszonen som kunderna uppfattar 
verkliga skillnader i tjänstekvalitet.97  
 
Vidare menar Johnston att storleken på toleranszonen beror på kundens grad av delaktighet. 
En affär där kunden har liten delaktighet och lite information kan medföra en stor toleranszon. 
Motsatt förhållande gäller om kunden är delaktig i hög grad och har god kunskap om tjänsten, 
då kan toleranszonen vara betydligt mindre. Samtidigt är det viktigt att tjänsteproducenten 
arbetar för att nå över kundens toleranszon. En tjänst som kunden bara blir tillfredsställd av 
men inte mer, resulterar antagligen inte i någon lojalitet från kunden.98  
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4. Fastighetsmäklartjänsten 
 
I detta kapitel beskriver vi fastighetsmäklartjänsten i grova drag. Vi presenterar även 

bakgrunden till tjänstens utformning med fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman. 

Förutom detta ges en kort bild av fastighetsmäklartjänsten internationellt och den danska 

fastighetsmäklartjänsten. Anledningen till att vi valde att fördjupa oss i just den danska 

fastighetsmäklartjänsten var att den på många punkter skiljer sig från den svenska tjänsten 

samt att det finns ett intresse hos en del svenska fastighetsmäklare att den danska 

tjänsteutformningen även ska praktiseras i Sverige.  

 

 
 

4.1 Beskrivning av tjänsten  
 
Denna översikt av tjänsten som fastighetsmäklare tillhandahåller har sin grund i 
Fastighetsmäklarlagen99, FML, och även i praxis som utvecklats genom åren. Den första lagen 
gällande fastighetsmäklare trädde i kraft 1984100. Denna lag konstaterades senare vara 
ofullständig och ersattes därför av en ny lag 1995101. Det är den lag som gäller än idag. Dock 
är en ny lag på väg att ersätta lagen från 1995 då även den anses vara en aning otidsenlig. Den 
nya lagen har blivit försenad och ingen vet när den kommer träda i kraft. 102 
 
”Med fastighetsmäklare avser i denna lag fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar 

fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, 

andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätt och hyresrätt.”
103

 Fastighetsmäklare (även 
kallade mäklare) är fysiska personer som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av 
fastigheter, byggnader på annans mark, bostadsrätter och tomträtter.  Det är endast fysiska 
personer som kan ingå uppdragsavtal vilket innebär att ett fastighetsmäklarföretag aldrig kan 
ingå ett sådant avtal. Detta betyder att fastighetsmäklaren är anställd av ett 
fastighetsmäklarföretag för att sedan erbjuda en tjänst som fastighetsförmedlare. Själva 
tjänsten innebär att fastighetsmäklaren åtar sig ett uppdrag från en uppdragsgivare att för 
dennes räkning hitta en motpart att sluta avtal med. Avtalet innebär en fastighetsöverlåtelse av 
det slag som tidigare nämnts. Förmedlingsarbetet innebär att fastighetsmäklaren sammanför 
parterna för att på så sätt sluta avtal mellan dem. 104

 

 
”Om inte annat anges i det följande, får bestämmelserna i denna lag inte frångås till nackdel 

för en konsument som köper en fastighet huvudsakligen för enskilt bruk eller som säljer en 

fastighet som han har innehaft huvudsakligen för enskilt bruk.”
105

 Denna paragraf menar att 
lagens bestämmelser är tvingande på så vis att parterna inte kan avtala bort villkor som är till 
nackdel för konsumenten. Med konsument menas privatpersoner som inte är näringsidkare. 
Paragrafen finns för att visa de konsumentskydd som gäller i fastighetsmäklarlagen.106  
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”Ett uppdragsavtal ska upprättas skriftligen. Mäklaren får inte åberopa ett avtalsvillkor som 

inte tagits in i uppdragsavtalet eller på annat sätt har avtalats skriftligen.”
107  Detta gäller 

endast vid förmedling där uppdragsgivaren är konsument. Fastighetsmäklaren får inte åberopa 
ett villkor som inte parterna skrivit ner i uppdragsavtalet, vilket konsumenten får. Här ligger 
det i mäklarens intresse att ha alla villkor reglerade i avtalet då bevisbördan om avtalets 
innehåll ligger på fastighetsmäklaren. Ska något i uppdragsavtalet ändras måste detta ske 
skriftligen. 108  
 
”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens 

intresse.”
109

 Kravet på fastighetsmäklaren i och med sitt yrkesutförande är att denne ska 
tillvarata båda parters intressen, dvs. iaktta god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklaren ska 
vara en opartisk förmedlare och inte favorisera sin uppdragsgivares intressen framför 
motparten. Detta får endast ske i den affärsmässiga delen av uppdraget där mäklaren ska 
tillvarata uppdragsgivarens intresse om ett så högt pris som möjligt. I övrigt ska 
fastighetsmäklaren agera som sakkunnig för båda parter som då ska kunna lita på att de 
upplysningar mäklaren ger är fullständiga och korrekta.110 Denna roll anses ha stora fördelar 
bl.a. genom att mäklaren har en neutral roll i förhållande till båda parter och fungerar som en 
kunskapsresurs för både säljaren och köparen111. En fastighetsmäklare får med andra ord inte 
företräda någon part som ombud, ”Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare 

som ombud. Mäklaren får dock åta sig begränsade åtgärder i den mån god 

fastighetsmäklarsed medger det”.
112 

 
”Fastighetsmäklaren skall, i den mån god fastighetsmäklarsed kräver det, ge köpare och 

säljare de råd och upplysningar som dessa kan behöva om fastigheten och andra 

förhållanden som har samband med överlåtelsen.”
113 Både säljare och köpare ska kunna 

rådfråga fastighetsmäklaren om ekonomiska, tekniska och juridiska frågor i samband med 
uppdraget eftersom fastighetsmäklaren har en rådgivningsskyldighet. Fastighetsmäklaren har 
inte själv någon undersökningsplikt av det objekt han/hon ska förmedla. Däremot måste alla 
kända fel och brister som mäklaren får kännedom om redovisas för en eventuell köpare. Även 
om mäklaren har fog att misstänka brister eller har speciell sakkunskap om byggnaders 
konstruktion bör denne påtala för köparen att undersöka detta. Fastighetsmäklaren ska också 
upplysa köparen om sin undersökningsplikt samt verka för att säljaren lämnar alla kända 
uppgifter om objektet som kan vara av betydelse för köparen.114

 

 
God fastighetsmäklarsed är utvecklad genom praxis i branschen. Detta är något alla 
fastighetsmäklare måste underkasta sig. Fastighetsmäklarlagen anger att god 
fastighetsmäklarsed ska praktiseras men anger inte i detalj vad detta exakt innebär. Exempel 
på detta är att redovisa för uppdragsgivaren alla spekulanter som är intresserade av dennes 
objekt. Ett annat exempel är att åsidosätta sina egna intressen till förmån för uppdragsgivarens 
och dennes motpart.115   
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”Fastighetsmäklaren skall verka för att köparen och säljaren träffar överenskommelse i 

frågor som behöver lösas i samband med överlåtelsen
116

”. Fastighetsmäklaren ska verka för 
att avtal sluts mellan säljare och köpare. Uppstår eventuella frågor mellan parterna ska 
mäklaren föreslå lösningar för att få affären att gå vidare. Vill någon part ha med villkor i 
avtalet ska mäklaren förklara innebörd och konsekvenser. Fastighetsmäklaren har också en 
skyldighet att upprätta de handlingar som behövs för att få ett avtalsslut mellan parterna. 
Dessa måste vara utformade på ett begripligt sätt för konsumenter.117 
 
”Mäklaren har rätt till provision endast om avtal om överlåtelse har träffats genom 

mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av mäklaren.”
118

 

Den tjänst som fastighetsmäklaren tillhandahåller är provisionsberättigad så länge ett 
förmedlingsuppdrag föreligger. Med detta menas att det inte anses vara ett 
förmedlingsuppdrag om mäklaren endast hjälper parterna att upprätta de korrekta 
köpehandlingarna för en överlåtelse. Meningen är att det ska vara fastighetsmäklarens tjänst 
som direkt eller indirekt ska bidra till att säljaren hittar en köpare. Uppfylls detta och parterna 
signerar köpekontrakt utan villkor har mäklaren rätt till provision. Hur provisionen ser ut kan 
variera på många olika sätt. Vanligast är att den motsvarar en procentsats av köpeskillingen 
men även fast arvode är en vanligt förekommande form. Fastighetsmäklaren och 
uppdragsgivaren kan komma överens och avtala hur provisionsformen ska se ut. Eventuella 
kostnader som fastighetsmäklaren haft i samband med visningar, marknadsföring med mera 
är inte berättigade till ersättning om detta inte speciellt avtalats mellan uppdragsgivare och 
mäklare. Detta måste i så fall skrivas in i uppdragsavtalet. 119 ”Skall fastighetsmäklarens 

uppdrag ersättas i form av provision, har mäklaren rätt till ersättning för kostnader endast 

om en särskild överenskommelse har träffats om detta.”
120 

 
”Fastighetsmäklarens ersättning kan sättas ned, om mäklaren vid uppdragets utförande har 

åsidosatt sina skyldigheter mot köparen eller säljaren. Detta gäller dock inte, om 

åsidosättandet är av ringa betydelse.”
121 Alla delar i ett förmedlingsuppdrag måste 

genomföras för rätt till full provision.  Även om mäklaren har ensamrätt till försäljning av en 
fastighet måste denne vara aktiv i processen och verka för att få ett avslut i affären. 
Provisionen kan därför sättas ned om mäklaren inte aktivt genomför några 
förmedlingsåtgärder alls men att fastigheten ändå säljs. Den instans som prövar detta är 
tingsrätten eller genom en rekommendation från Allmänna reklamationsnämnden om 
nedsättning av provision.122  
 
 

4.2 Bakgrund till tjänstens utformning 
 
Fastighetsmäklarlagen (1995:400) består av 23 paragrafer. Dessa paragrafer behandlar, 
allmänna bestämmelser för fastighetsmäklare, registrering av fastighetsmäklare, 
fastighetsmäklarens uppdrag samt ersättningen för fastighetsmäklarens uppdrag.123

 

Fastighetsmäklarlagen är i huvudsak en konsumenträttslig skyddslagstiftning och syftar till att 
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ge den enskilde konsumenten ett tillfredställande skydd när de anlitar en fastighetsmäklare124. 
Då en fastighetsaffär är en stor affär för den enskilde individen och frågor kring en 
fastighetsöverlåtelse ofta är väldigt komplicerade att sätta sig in i, anser vi att det är särskilt 
viktigt med en god standard inom mäklarkåren.  
 
4.2.1 Historia 
 
Att mäklaren har en ställning som opartisk mellanman har en lång tradition inom svensk 
historia. Redan ur den första författningsbestämmelsen om mäklare, Ers Kungliga Majestäts 
mäklarförordning den 6 juli 1720, kunde man uttolka mäklarens opartiska ställning. Mäklaren 
fick enligt denna förordning inte ”ge den ena parten en fördel som medförde skada för den 
andra parten”. Idag ska fastighetsmäklaren enligt, § 12, Lag 1995:400, Lag om 
fastighetsmäklare ”utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. 
Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse.” Formuleringen av 
lagtexten ”i allt” syftar till att fastighetsmäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed i alla 
sammanhang där mäklaren uppträder i sin yrkesroll. Formuleringen ”därvid” syftar till att 
fastighetsmäklarens skyldighet mot säljaren och köparen är begränsad och gäller inom ramen 
för god fastighetsmäklarsed.125 
 
4.2.2 Fastighetsmäklarens ställning som opartisk mellanman 
 
Enligt 15 § är fastighetsmäklaren uttryckligen förbjuden att företräda köpare eller säljare som 
ombud. Anledningen till detta förbud är att det anses ligga ett stort värde i att 
fastighetsmäklaren agerar mellanman och förmedlar kontakter mellan säljande och köpande 
part, då parterna ska kunna lite på att fastighetsmäklaren lämnar korrekta samt fullständiga 
uppgifter. Fastighetsmäklaren får dock frångå sin opartiska mellanmansroll när det kommer 
till prisfrågan, då denne enbart behöver representera sin uppdragsgivare och ge råd om hur 
denne kan eller bör handla. I förarbetena till 1995 års fastighetsmäklarlag beskrivs även att 
motparten, köparen, inte förväntar sig att fastighetsmäklaren ska ”iaktta strikt neutralitet” vid 
prisfrågan på objektet i fråga. Fastighetsmäklaren får dock inte frångå det som följer av god 
fastighetsmäklarsed för att tillgodose sin uppdragsgivares intressen. I annat fall än prisfrågan 
ska fastighetsmäklaren uppträda strikt neutralt till parterna.126  
 
Det har förts diskussioner och även ifrågasatts ifall fastighetsmäklarens ställning som opartisk 
mellanman verkligen leder till att säljarens och köparens intressen uppmärksammas lika 
mycket.  Det har därför diskuterats om mäklarens ställning gentemot säljare och köpare i 
framtiden behöver komma att ändras. Ska mäklaren i något avseende ha vissa skyldigheter 
gentemot säljaren och andra skyldigheter till köparen är en mycket central fråga.127  
 
Att fastighetsmäklaren skulle gå ifrån sin roll som opartisk mellanman och istället 
representera enbart sin uppdragsgivare skulle kunna innebära att mäklaren tydligare kan 
företräda sin uppdragsgivares intressen på punkter där han idag måste vara opartisk. Detta är 
ett argument som tagits fram och som talar för en förändring av fastighetsmäklarens ställning. 
Det har även ifrågasatts huruvida enbart säljaren ska stå för ersättningen av tjänsten när även 
den köpande parten får ta del av den. Att slopa mäklarens opartiskhet skulle därmed leda till 
att köparen måste anlita ett eget ombud för hjälp i juridiska och tekniska frågor, vilket kan 
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anses som en fördel för den säljande parten. Att ha två mäklare i en fastighetsaffär istället för 
en behöver inte medföra allt för höga ökade kostnader för parterna utan mer en fördelning 
mellan dem. En annan fördel med en ändring av mäklarens ställning som diskuteras är att den 
svenska mäklartjänsten skulle överrensstämma med utländska förhållanden och detta skulle 
leda till en förenkling av förfarandet vid internationella förmedlingar.128 
 
Det finns dock många skäl till att ha kvar mäklarens opartiska ställning som mellanman. Det 
ligger ett stort värde i att mäklaren har en mellanmansroll då denne utför en rad åtgärder i 
själva förmedlingsprocessen som båda parterna har utbyte av, exempelvis budgivning och 
upprättning av köpehandlingar. Att en person utför allt i en fastighetsförmedling leder till att 
det blir billigare och enklare för konsumenterna då två mäklare inte kan arbeta för samma 
prislapp som en mäklare. I många fall är det även så att det blir den köpande parten som i 
slutändan står för mäklarkostnaden vilket talar för att mäklaren bör se till båda parters 
intressen. En annan aspekt som ska tas i beaktning är vilka konsekvenser det kan få för den 
köpande parten om denne inte har råd att anlita en egen rådgivare, den säljande parten skulle 
här komma i ett stort överläge. Modellen med köp- och säljmäklare kan få svårt att etablera 
sig utanför de större städerna då det kanske inte finns samma betalningsutrymme där. I 
diskussionen har även uppkommit huruvida en modell med köp- och säljmäklare skulle 
medföra mindre tvister parterna emellan och att det för en konsument borde vara enklare att 
endast ha en svarande mäklare att vända sig mot i en tvist. Utredningsgruppen till SOU 
2008:6 skriver att de med ovanstående argument inte ser några skäl till att mäklaren ska 
frångå sin ställning som opartisk mellanman som ska se till båda parters intressen.129  
 
Claude Zacharias, advokat med gedigen kunskap om fastighetsmäklare och dess verksamhet, 
menar att fastighetsmäklare är mellanmän men inte att de kan vara opartiska och anser att 
”opartisk mellanman” är ett olämpligt uttryck. Att vara mellanman enligt lagens mening 
innebär att handla för någon annans räkning. Vidare anser Zacharias att en säljare av sin 
bostad ska kunna förvänta sig att den fastighetsmäklare som han/hon anlitat tar störst hänsyn 
till dennes önskemål. Han menar att detta förhållande borde vara självklart då det är den 
säljande parten som betalar mäklarens arvode. Zacharias ifrågasätter starkt varför en säljare 
ska anlita en fastighetsmäklare som även ska ta tillvara köparens intressen lika mycket som 
säljarens. Han nämner även att konsumentverket ställer sig kritiska till fastighetsmäklarens 
opartiska ställning då de inte anser att det är befogat eller korrekt.130 
 
Lars Kilander, före detta Vd för Mäklarsamfundet Bransch, skriver i sin artikel ”mäklarens 
skyldighet att bistå både säljare och köpare” sina åsikter kring utformningen. Kilander anser 
att den nuvarande ordningen ger ett bättre konsumentskydd för den köpande parten i en 
fastighetsaffär, än vad som hade varit fallet om tjänsten varit utformad annorlunda, där 
fastighetsmäklaren inte har en roll som opartisk mellanman. Kilander betonar även att 
erfarenheter från andra länder har visat att köparna, som är den grupp i störst behov av 
rådgivning och upplysningar, ofta inte anlitar någon rådgivare i samband med sitt köp. Detta 
medför att köparna hamnar i ett underläge jämfört med ett system med en opartisk rådgivare. 
Enligt Kilander beror detta många gånger på att köparen drar sig för kostnaden som en 
rådgivare medför.131  
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4.2.3 Politisk diskussion angående formuleringen ”opartisk mellanman” 1994/95 
 
När den nya fastighetsmäklarlagen skulle utformas var det het debatt i riksdagen och en 
tredjedel av alla röster i voteringen var emot förslaget om att fastighetsmäklaren skulle vara 
”opartisk mellanman”. Totalt 300 riksdagsledamöter röstade och utfallet blev att 199 röstade 
för att kalla fastighetsmäklaren ”opartisk mellanman” och 101 röstade emot förslaget. 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet var för denna formulering 
medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet inte ville ha en sådan formulering.132  
 
Åsikterna gick isär huruvida en fastighetsmäklare kan förhålla sig opartisk mellan två parter i 
en fastighetsaffär när denne dessutom är arvoderad av sin uppdragsgivare. Förslaget från 
regeringen var att fastighetsmäklaren skulle agera opartisk mellan säljare och köpare utom i 
de affärsmässiga övervägandena, alltså prisfrågan. Här är ett utdrag ur Kammarens protokoll 
för att illustrera hur olika ståndpunkterna var.  
 
 Moderaternas Göran R Hedberg anförde följande åsikt: 
 
”En huvudbrist i propositionen är enligt min mening att lagförslaget bygger på en 

förutsättning som knappast är realistisk. En fastighetsmäklare anlitas av endera parten i en 

fastighetsaffär, vanligen säljaren. I andra jämförbara förhållanden erkänns principen att den 

som anlitas av någon för ett uppdrag har att tillvarata sin uppdragsgivares intressen. Vid en 

fastighetsaffär är det inte ovanligt att motstridiga intressen föreligger mellan parterna. Det är 

då knappast realistiskt att förutsätta att mäklaren skall inta en ställning som opartisk 

mellanman. Uppdragsgivaren och uppdragstagaren – mäklaren – liksom uppdragsgivarens 

motpart skall inte behöva sväva i ovisshet om vilka intressen uppdragstagaren i första hand 

har att tillgodose när partsintressen står emot varandra.”133 
 
Miljöpartiets Yvonne Ruwaida var också kritisk: 
 
”Som säljare vill du ha ett bra pris på din fastighet, så mycket som möjligt. Som köpare vill 

jag ha ett så lågt pris som möjligt. Det är intressen från två parter. Där kan jag inte se hur en 

mäklare kan vara opartisk. Det står också i betänkandet att han inte är opartisk i detta 

avseende. Varför skall man då påtvinga mäklaren en opartiskhet som faktiskt är 

motsägelsefull?”
134

 

 
Centerpartiets Agne Hansson försvarade formuleringen: 
 
”Konsumenten skall kunna känna sig trygg i en fastighetsaffär. Det gäller både som säljare 

och köpare. Det är möjligt genom att i fortsättningen ha med en mäklare att göra som skall 

fungera som opartisk mellanman – en mäklare som inte tar säljarens parti för att kunna lura 

en köpare, en mäklare som inte tar köparens parti för att ha som uppgift från köparen att lura 

säljaren. Det ser vi som viktiga trygghetsfaktorer i det konsumentpolitiska perspektivet.”
135
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Kristdemokraternas Rolf Åbjörnsson som själv var advokat tyckte att lagens utgångspunkt var 
en utopi: 
 
”Det är alldeles otänkbart att tjäna två herrar på en gång. Det är ju en klassiker.” 

136 
 

Socialdemokraternas Inger Segelström ville klargöra syftet med utformningen av den nya 
lagen: 
 
”Mäklarens roll är ju att vara den som skall sammanföra två parter och via kompromiss få en 

affär till stånd. Det är det som är mäklarrollen. Det handlar inte om att tjäna den ena eller 

den andra. Det är det vi vill få fram i lagstiftningen. Vi vill tydliggöra rollen. Det är det som 

både köparen och säljaren vill uppnå. Man träffas. Säljaren vill kunna få bra betalt för sin 

fastighet. Köparen vill kunna genomföra ett köp man klarar av. Det är det vi nu vill uppnå 

med denna starkare ställning i den nya lagstiftningen.”
137

 

 
 

4.3 Fastighetsmäklartjänsten internationellt 
 

 
Fastighetsmäklartjänstens utformning skiljer sig mycket åt mellan olika länder. Köpet av en 

fastighet i Sydeuropa kan se helt annorlunda ut än motsvarande köp i Norden.  

 

 
4.3.1 Gemensam standard 
 
Tidigare har ingen standard funnits för utformningen av förmedlingstjänsten men år 2005 
beslutade samtliga nationella standardiseringsinstitut inom EU att påbörja ett arbete för att 
hitta en gemensam standard. Denna standard skulle på förslag kunna ha innehåll som vilka 
krav som ställs på fastighetsmäklare, vilken information mäklaren ska tillhandahålla för 
kunden, hur försäkringskraven ska se ut vid skadeståndsskyldighet, krav på hur tjänsten ska 
utföras och även vilka etiska regler som ska följas.138  
 
Det finns ett samarbete inom EU kallat CEPI (Council of Real Estate Professions). Detta 
samarbete har som främsta mål att utveckla fastighetsmäklartjänsten inom EU.139 Inom CEPI 
samverkar den svenska branschorganisationen Mäklarsamfundet med andra länders 
mäklarorganisationer i frågor kring fastighetsmäklaryrket.140 
 
4.3.2 NEU 
 
Även en nordisk samarbetsorganisation finns. Denna heter NEU (Nordiska Egendomsmäklare 
Unionen) och består av branschorganisationer från Sverige, Norge, Danmark, Finland och 
Island. De nordiska länderna har av tradition en mer lik syn på ägande och boende än övriga 
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medlemsländer inom EU. Inom detta samarbete förs diskussioner om lagstiftning och 
förhållanden som påverkar enskilda fastighetsmäklare i deras arbete.141 
 
 
4.3.3 Fastighetsmäklartjänsten i Danmark 
 
För att bli registrerad fastighetsmäklare i Danmark krävs en 3-årig utbildning på handelsskola 
samt två års praktisk erfarenhet hos ett fastighetsmäklarföretag, advokatbyrå el dyl.142  
 
Sverige och Danmark har en liknande utformning av tjänsten men skiljer sig i grundsynen på 
hur fastighetsmäklaren ska förhålla sig till köpare och säljare. Båda länder har valt en lag av 
konsumentskyddande karaktär men vissa betydande skillnader finns.  Den svenska lagen är 
utformad så att fastighetsmäklaren ska tillvarata båda parters intressen och hålla sig 
fullkomligt opartisk i alla avseenden förutom i prisfrågan då mäklaren får vara på sin 
uppdragsgivares sida. I Danmark är det uttryckligen förbjudet att vara fastighetsmäklare åt 
båda parter i en försäljning. Grundsynen där är att det inte går att som förmedlare ta tillvara 
båda parters intressen lika mycket vid en försäljning. Att ha varsin rådgivare anses vara 
användbart eftersom parternas intressen är motstridiga. Fastighetsmäklaren ska hänvisa den 
andre parten att söka en rådgivare om denne inte redan företräds.143  
 
Den danska fastighetsmäklaren har skyldighet att upplysa båda parter om varifrån denne tar 
emot eventuell provision, rabatt eller annan form av betalning som följd av en förmedling144.  
 
I Danmark har de en helt annan jordabalkslagstiftning och där har säljaren en skyldighet att 
deklarera husets tillstånd vid en försäljning. Detta gör att man har placerat en stor 
upplysningsskyldighet på säljaren vilket i princip ger denne en friskrivning.145 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras intervjupersonerna samt deras ståndpunkter i den frågeställning 

denna studie behandlar. Presentationen kommer att ske uppdelat i de teman som våra 

intervjuguider var indelade i (Se bilagor 1 & 2). Vi valde att presentera personernas 

ståndpunkter och åsikter på detta vis för att lättare skapa en förståelse och ett sammanhang 

för läsaren. 

 

 
 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
 
Claude Zacharias är advokat och driver egen advokatbyrå. Har tidigare varit VD för 
Fastighetsmäklarförbundet Service (FMF AB). Zacharias är författare till böckerna 
Fastighetsmäklarlagen i praktisk tillämpning som används som kurslitteratur vid flera av 
landets lärosäten, samt Besiktningsmannens ansvar vid överlåtelsebesiktningar.  
 
Ola Jingryd är jurist och arbetar som universitetsadjunkt i juridik, främst inom 
fastighetsmäklarrätt, vid Malmö högskola. Jingryd är ledamot i Fastighetsmäklarnämndens 
disciplinnämnd och även författare till boken Fastighetsförmedling som ska ersätta den 
tidigare boken Lärobok i fastighetsförmedling på landets olika lärosäten. 
 
Magnus Melin är förbundsjurist på Mäklarsamfundet som är Sveriges största 
branschorganisation för fastighetsmäklare. I hans arbetsuppgifter ingår bland annat att verka 
som juridiskt stöd och hjälp för Mäklarsamfundets medlemmar, alltså aktiva 
fastighetsmäklare.  Han har arbetat inom nuvarande position sedan 2001. Melin är författare 
till boken Fastighetsmäklarlagen: En kommentar som används som kurslitteratur vid flera 
lärosäten i landet. 
 

Tor-Leif Thuresson är ordförande i Fastighetsmäklarförbundet och driver även en egen 
fastighetsmäklarbyrå i Vingåker genom Svenska mäklargruppen. Thuresson har varit 
fastighetsmäklare sedan 1989. 
 
Titti Öhrn är kundombudsman på Mäklarsamfundet. Hennes roll är att sköta kontakten med 
alla medlemmarnas kunder som är i behov av att prata med någon oberoende angående en 
fastighetsaffär. Det kan exempelvis handla om missnöjda kunder eller kunder som har 
allmänna frågor om fastighetsmäklare/fastighetsaffärer.   Öhrn hade över 10 års erfarenhet 
från yrket som fastighetsmäklare innan hon tillträdde nuvarande tjänst. 
 

Stefan Ekelund är fastighetsmäklare i Vellinge, utanför Malmö. Han har varit aktiv i 
branschen sedan 1993 och har drivit ett eget kontor sedan 1998 genom Mäklargården. 
Dessförinnan arbetade han som fastighetsmäklare i Malmö under fem år. Ekelund är vice 
ordförande för Fastighetsmäklarförbundet och ordförande för förbundets Skåneregion.  
 
Kajsa Allermalm är fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån i Vallentuna utanför Stockholm. 
Hon har varit aktiv som fastighetsmäklare sedan 2008. 
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5.2 Fastighetsmäklarlagen idag 
 
 
I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas syn på styrkor och brister i den nuvarande 

fastighetsmäklarlagen. De intervjuade personerna hade delade åsikter i denna fråga och lyfte 

fram aspekter som just de ansåg starka respektive bristfälliga. 

 

 
Zacharias  
Zacharias anser att den nuvarande fastighetsmäklarlagen är väldigt särpräglad ur ett 
europeiskt perspektiv och att lagstiftaren i Sverige har valt en tydligt konsumenträttslig 
inriktning. 
 
Zacharias berättade att han inte tyckte att mäklarens roll som opartisk mellan säljare och 
köpare var något problem tidigare och hänvisade även till 1984 års lag. Han menar att 
mellanmanskapet blev en politisk fråga på 90-talet och därav förtydligades det i 1995 års 
fastighetsmäklarlag.  
 
I SOU 2008:6 menar utredaren Ylva Norling Jönsson att mäklaren måste vara på plats fysiskt 
för att göra ett intag. Zacharias är starkt kritisk till detta eftersom det tyder på kunskapsbrist 
att hävda en sådan sak. De regionala skillnader som finns på svenska fastighetsmarknader 
medför att mäklare och kund kan befinna sig på mycket långa avstånd från varandra. Detta 
komplicerar en affär och gör att det uppstår ett opraktiskt moment i fastighetsmäklarens 
yrkesutövning. Dessutom blir det oekonomiskt för mäklaren att köra långa resor och frågan är 
hur det ska påverka arvodet. 
 
Zacharias är kritisk till budgivningssystemet som han anser vara ett problem för mäklarnas 
trovärdighet. Att bud inte är bindande skapar misstro hos spekulanter eftersom det är svårt att 
granska. Han tror att det enda sättet att skapa fult förtroende vid budgivning är att hålla öppen 
fysisk budgivning likt en auktion. Då kan alla spekulanter se att faktiska bud kommer in från 
riktiga människor.  
 
Jingryd 
Jingryd anser att den nuvarande lagstiftningen är en typisk 1990-tals lag, det vill säga att den 
är flexibel, att man har några specifika regler och en generalklausul vilken är med utryckligt 
syfte att den ska ge flexibilitet till rättstillämpningen. Genom denna utformning lämnar man 
upp till rättstillämpningen att utforma de närmare skyldigheterna och rättigheterna för 
fastighetsmäklarna. Jingryd anser att flexibilitet är bra men att nuvarande lagstiftning ger ett 
lite för stort tolkningsutrymme. Jingryd anser dock att lagen är bättre än all kritik den får 
utstå. Jingryd tycker däremot att det borde införas en skyldighet för mäklare att kontrollera, 
dvs. att utöka kontrollplikten till att omfatta även detaljplan och områdesplan. Jingryd tycker 
även att omsorgsplikten ska göras tydligare, då han inte anser att fastighetsmäklarens 
upplysningsplikt är tillräckligt tillfredställande, dock är det bra att den finns. Jingryd anser att 
man bör utforma upplysningsplikten till att omfatta det mäklaren känner till eller borde känna 
till samt göra principen att mäklaren måste kontrollera väsentliga uppgifter gällande 
förmedlingsobjektet tydligare.  
 
Melin 
Melin tycker att det fungerar bra med nuvarande lagstiftning men betonar att han inte har 
tillräcklig kundkontakt för att bedöma saken från konsumentens synvinkel. Alternativet som 
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han ser är att ha en tjänst utformad som i Danmark men det tror han skulle medföra mycket 
högre transaktionskostnader för konsumenterna. Melin tror dock att den danska utformningen 
av fastighetsmäklartjänsten även skulle fungera i Sverige.  
 
Thuresson 
Thuresson anser att nuvarande lagstiftning är bra och upplever inga brister i lagen på den 
marknad han är verksam på, en för honom normal marknad, det vill säga utanför storstäderna.  
Han tror att problem kring lagen uppkommer om det blir en överhettad marknad. På en sådan 
marknad uppstår lockpriser vilket gör att mäklaren måste fatta snabba beslut och  inte alltid 
hinner undersöka vad lagen tillåter. Mäklarens största skyldighet är att informera säljare och 
köpare om vad som händer vilket de ibland inte hinner med att göra. Undersökningsplikten är 
något typiskt som fastighetsmäklaren inte alltid hinner informera om på en het marknad, 
vilket är svårt att skydda i lagen.  
 
 

5.3 Fastighetsmäklarlagen i framtiden 
 
 
I detta avsnitt presenteras de förväntningar de intervjuade personerna har på den kommande 

nya fastighetsmäklarlagen. Ett nytt lagförslag har lagts fram och vi ville veta vad 

intervjupersonerna hade för åsikter och tankar kring förslagets utformning. Detta ville vi veta 

för att få en bild av vad sakkunniga i branschen anser vara den bästa utformningen av 

tjänsten.  

 

 
Zacharias  
Zacharias anser att det nya lagförslaget inte innebär så stora förändringar med undantag för 
självinträde och att mäklaren ska föra journal under förmedlingsarbetet. Att föra journal under 
förmedlingsarbetet är någonting Zacharias förespråkar. Han betonar vikten av detta, inte minst 
för mäklarnas egen skull. Han tycker att bestämmelsen om att mäklaren inte får agera ombud 
är lite märklig eftersom det knappast borde kunna strida mot opartiskheten att med fullmakt få 
skriva under åt ena parten. Den praktiska aspekten här får stå tillbaka för totalförbudet. 
Zacharias menar att det är skillnad på denna form av ombudskap och om mäklaren 
exempelvis företräder ena parten mot någon myndighet.  
 
Jingryd 
Jingryds förväntningar på den nya lagen att det leder till lättare utredningsarbete hos 
fastighetsmäklarnämnden, att tillsynsarbetet förenklas. Att mäklaren ska föra en 
dokumentation under förmedlingsarbetet för att fastighetsmäklarnämnden ska kunna 
kontrollera de uppgifter som berör anmälningar. Detta för att göra det lättare att utreda vad 
som har hänt och för att kunna fälla på rätt grund. Jingryd anser att det är bra att fastställa 
praxis och detta gör det tydligare för att slippa missförstånd, lagen blir även mer lättförståelig 
för allmänheten.  
 
Melin 
Melin tror inte att den nya lagen kommer att innebära några förändringar angående mäklarens 
ställning som opartisk mellanman. Han tror att det blir svårt att få igenom lagförslaget om en 
separering av kommersiella och privata fastigheter. Detta eftersom att det skulle innebära 
något unikt inom svensk rättshistoria att ett område regleras i lag och ett annat genom 
allmänna principer. Han tror även att det blir svårt att få igenom det andra förslaget om 
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mäklarens provision som ska vara fast eller skälig beroende på nedlagt arbete, oavsett om det 
blir någon affär eller inte. Melin kallar båda dessa för ”papperstigrar”. I övrigt gällande nya 
lagen så säger han att den blir längre eftersom praxis nu ska läggas in i lag. Mäklarens titel 
ska skyddas så att inte vem som helst kan kalla sig för fastighetsmäklare utan att vara 
registrerad. 
 
Skälet till att ta bort nuvarande system med provision endast vid genomförd affär är att 
utredarna till det nya lagförslaget tycker att detta hotar mäklarens opartiskhet, eftersom det 
ger incitament för mäklaren att driva igenom en försäljning snabbt. Mäklaren blir inte så 
angelägen om att upplysa köparen om fel och dennes undersökningsplikt. Här är problemet 
med nuvarande utformning då mäklare och säljare får alltför sammanfallande intressen enligt 
Melin. 
 
Thuresson 
Thuresson har inga särskilda förväntningar på den nya lagen och tror inte att den kommer att 
påverka hans arbete. Undantaget är förslaget om kringtjänster som han tror kommer att göra 
de stora mäklarföretagen får en ännu större marknadsandel. 
 
 

5.4 Fastighetsmäklartjänstens utformning 
 

 
I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas ståndpunkter kring fastighetsmäklartjänstens 

utformning. Här ville vi veta om de skulle välja att hålla fast vid mäklarens ställning som 

opartisk mellanman i framtiden. Vi ville även veta vad de ansåg var fördelar respektive 

nackdelar med mäklarens roll som opartisk mellanman samt vilka konsekvenser denna 

utformning medför. En fråga som vi tyckte var intressant att ha med i denna studie var 

huruvida denna utformning påverkar konsumentskyddet. Vi ville även få vetskap om vad de 

tyckte om den danska utformningen av tjänsten samt hur de tror att de kommande 

kringtjänsterna kommer att påverka tjänstens kvalitet.  

 

  

5.4.1 Opartisk mellanman 
 
Zacharias 
Zacharias skulle inte välja att hålla fast vid fastighetsmäklarens ställning som opartisk 
mellanman om han fick avgöra den nya lagstiftningen. Han anser att det är mentalt omöjligt 
för mäklaren att förhålla sig helt opartisk när denne endast är arvoderad av den ena parten. 
Zacharias skulle vilja ändra det till vissa skyddsregler som tvingar mäklaren att begränsa sin 
partiskhet. Detta skulle även medföra ett visst skydd för köparen. Han avvisar hela 
resonemanget om att det blir dyrare för konsumenten att ha varsin mäklare. Har konsumenter 
råd att lägga miljontals kronor på nya bostäder känns inte mäklararvoden så kostsamma i 
relation till det, menar Zacharias. Han anser att så många andra länder använder sig av en 
tjänst där fastighetsmäklaren inte är en opartisk mellanman, så varför skulle inte vi i Sverige 
även kunna ha den tjänsteutformningen? Han tycker att det skulle kunna vara bättre att även 
vi anpassar oss till en europastandard i denna fråga. Vi i Sverige är med i EU och borde rätta 
oss efter det. Zacharias vill i och med en ändring av det opartiska mellanmanskapet råda bot 
på alla diskussioner och tveksamheter kring frågan om mäklarens ställning. Istället vill han att 
lagen ska vara tydlig med att fastighetsmäklaren som uppdragstagare har en viss omsorgsplikt 
gentemot sin uppdragsgivare. Det ska vara tydligt vad denna omsorgsplikt innebär. Dessutom 
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anser han att det ska finnas tydliga regler om vad mäklaren har för skyldigheter gentemot 
köparen.  
 
En annan faktor som bidrar till att Zacharias är starkt kritisk till den opartiska 
mellanmansrollens utformning är att han tycker att undantaget enligt praxis där mäklaren får 
stå på sin uppdragsgivares sida, att verka för ett så högt försäljningspris som möjligt, är 
konstigt formulerat. Detta eftersom hela försäljningsprocessen handlar om affärsmässiga 
överväganden.  
 
Zacharias tycker att den svenska lagstiftningen med fokus på konsumentskydd är överdriven. 
Konsumenterna bör ta mer ansvar och inte lita blint på alla yrkesutövare på grund av vad 
lagstiftningen anger. Han anser att den grundsyn som finns i Sverige med konsumentskydd 
ligger konsumenterna i fatet till viss del eftersom den är orsak till blåögdhet. Zacharias tror att 
mäklarens opartiska ställning som mellanman är grunden till vissa konsumenters missnöje 
med tjänsten. Han anser att den opartiska ställningen är det som en kund kan åberopa först om 
denne känner sig illa behandlad. Av detta missnöje kommer sedan klagomål angående 
budgivningar med mera eftersom det ena kommer av det andra. 
 
Jingryd 
Jingryd vill hålla fast vid mäklarens roll som opartisk mellanman även i framtiden. Mäklaren 
har en rådgivningsplikt och en funktion att upprätta kontakten, vilket innebär att mäklaren har 
en roll som juridisk rådgivare till parterna. Jingryd menar på att det i Sverige inte finns någon 
tradition att gå till en advokat eller notarie för att upprätta kontrakt som exempelvis i 
Danmark och England.  Det svenska systemet är billigare och går smidigare, enligt Jingryd. I 
kombination med vårt fastighetsregister har vi billiga och effektiva fastighetsaffärer i Sverige. 
Kan vi få enbart en person som tillgodoser de önskemål som vi vill ha i en fastighetsaffär och 
som gör allt, har vi det som alla andra länder har fast billigare. Jingryd tror att detta går att 
lösa men att det kräver stor tillsyn från fastighetsmäklarnämnden. Detta kräver dock tydligare 
rättsregler på vad en mäklare är skyldig att göra och inte göra. Det räcker inte med att ha en 
paragraf 12 som bestämmer att mäklaren ska vara opartisk utan det krävs mer specifika regler 
i lagen på vad mäklaren måste göra. Jingryd menar att lagstiftaren måste fastställ mer i lag 
och göra det mer tydligt hur det ska gå till rent praktiskt. 
 
Jingryd anser att en nackdel för utformningen med fastighetsmäklarens roll som opartisk 
mellanman är att mäklaren bara får betalt vid en försäljning. Mäklaren vill inte jobba gratis 
eller göra saker som kan leda till att det inte blir någon affär. Detta kan exempelvis vara att 
upplysa om sådant som kan vara negativt för köparen att höra. Enligt Jingryd vill vissa hålla 
fast vid denna utformning till varje pris då dem anser att det annars inte ger incitament till 
mäklaren att jobba tillräckligt hårt. Jingryd ifrågasätter detta då det antyder att en mäklare 
nästan är lite lat och behöver piskas för att jobba, annars jobbar de inte, vilket Jingryd inte tror 
på. Han anser att det är en nackdel att det i systemet finns en dragning mot säljaren då 
ersättningssystemet är uppbyggt på ett sätt som göra att det krävs en affär för att mäklaren ska 
få betalt. Jingryd tror att detta innebär att mäklaren inte vill upplysa om sådant som kan leda 
till att köparen försvinner. 
 
Eftersom vi i Sverige inte har något system som innebär att vi kan ge köparen råd och 
information vid köp av bostad, som i andra länder där de har advokater och notarier, innebär 
det i praktiken att det är mäklaren som ska uppfylla detta. Ses konsumentskyddet som det att 
köparen får information och rådgivning, är mäklarens ställning som opartisk mellanman 
någonting positivt för konsumentskyddet, menar Jingryd. Detta förutsätter dock att det 
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fungerar i praktiken. Jingryd tror att det går att lösa dessa delar och att mäklarens opartiska 
ställning går att bevara. 
 
Melin 
Melin och Mäklarsamfundet delar åsikten att fastighetsmäklaren ska agera opartisk 
mellanman. Mäklarrollen är en ”uddafågel” inom uttrycket mellanman, eftersom mellanman 
avser en person som rättshandlar åt någon annan och bara för denne. Denna utformning av 
mäklarrollen har varit av tradition i Sverige ändå sedan 1722. Enligt Melin hade en del 
mäklare svårt att förstå deras roll som mellanman och uppfattade sig som ombud för sin 
uppdragsgivare. Detta ledde till att lagstiftaren ville tydligare markera mäklarens opartiska 
ställning i och med fastighetsmäklarlagen 1995.  
 
Den stora fördelen som Melin ser med mäklarens opartiska ställning är att det blir en billigare 
tjänst för konsumenten. Sverige har väldigt låga transaktionskostnader i förhållande till andra 
länder gällande fastighetsaffärer. Nackdelen som Melin ser är att det ibland blir tokiga 
köpkontrakt eftersom mäklarna inte är experter inom det juridiska området. 
 

Melin tror att en del fastighetsmäklare har svårare än andra att agera opartisk mellanman. 
Dock får och ska mäklaren tillvarata sin uppdragsgivares intressen, speciellt i fråga om priset. 
Melin menar att opartiskheten har sina begränsningar i denna del. Problemet kan vara att det 
är svårt med balansgången mellan parterna då mäklaren tenderar att ta tillvara sin 
uppdragsgivares intressen i något högre grad i och med prisfrågan. Melin kan dock inte svara 
på om detta upplevs som något stort problem bland mäklarkåren. 
 
Thuresson 
Thuresson vill hålla fast vid mäklarens opartiska ställning som mellanman. Trots att det 
medför konflikter så är det svensk tradition. Han tror att det kan bli krångligt om det ska 
finnas en jurist på andra sidan, då han menar på att man kanske aldrig kommer till avslut i 
affären. Enligt Thuresson upplever köparen dock ofta honom som partisk, att han går säljarens 
uppdrag. Köparen litar inte alltid på hans råd då de anser att Thuresson är på uppdrag av 
säljaren. Thuresson anser att fastighetsmäklarna måste bli bättre på att informera säljare, 
köpare och spekulanter om vad det är som gäller i denna fråga. 
 
Thuresson anser att fördelen med fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman är att han 
är ensam som medlare och att det inte är andra inblandade i affären, som exempelvis en 
notarie. Han anser att det höjer vår status i Sverige när vi är opartiska och ansvarar för hela 
processen.  
 
Kringtjänster är en fråga som Thuresson anser att det är svårt att vara opartisk i, exempelvis 
vilken bank köparen ska vända sig till. Han ifrågasätter opartiskheten runt kringtjänsterna på 
exempelvis Fastighetsbyrån och Länsförsäkringar fastighetsförmedling som samarbetar med 
banker. Thuresson tror att konsumentskyddet kan komma i kläm i dessa situationer.  
 
Thuresson upplever det svårt att vara opartisk i de situationer då det är fel i fastighet. Den 
svåra biten är hur mycket han då ska berätta för köparna. Thuresson trycker dock på att 
mäklaren är skyldig att berätta om allt den känner till. Han tror att det bästa är att 
fastighetsmäklaren inte sett fastigheten för då vet denne inte om fel och brister och slipper 
underrätta köparen om dem. Han anser att det kan uppkomma dilemman vid ”fel i fastighet” 
även om mäklaren är skyldig att informera om det. Detta beroende på hur gärna mäklaren vill 
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ha affären. Thuresson upplever det som en svår balansgång då mäklaren kan få skäll av 
säljaren om han berättar om felen. 
 
Öhrn 
Öhrn är helt för utformningen av tjänsten med mäklaren som opartisk mellanman. Detta då 
hon anser att det medför högre status för yrkesrollen och ett mervärde för konsumenterna. För 
henne är det ”flaggskeppet” i hela tjänsten, något att vara stolt över. Utan den opartiska 
mellanmansrollen skulle det vara svårt att ta betalt på det sätt som fastighetsmäklare gör 
eftersom alla yrken med provision är illa sedda av allmänheten.  
 
En svårighet med den opartiska mellanmansrollen är att kunderna kan tycka att mäklaren inte 
hjälper till i tillräcklig utsträckning. Öhrn menar att det som utmärker en smidig bostadsaffär 
är att det är bra balans i mäklarens roll mellan båda parter. Blir balansen inte rättvis kan en 
svagare part känna sig överkörd och blir den som får offra allt. Öhrn menar att det är otroligt 
viktigt att informera kunderna om mäklarens opartiska ställning för att de lättare ska förstå 
mäklarens agerande.  
 
Situationer då det är svårt att vara opartisk som mäklare är då denne blivit förd bakom ljuset 
av någon av parterna i affären, exempelvis om säljaren har utfäst något inkorrekt och lurat 
mäklaren. När mäklaren sedan har fått kännedom om detta och tillrättavisat säljaren kan det 
vara svårt att vara helt opartisk och gå till köparen och tala om detta i de fall då det inte är av 
någon avgörande betydelse för affären och köparen inte lidit någon skada.  
 
Hon tycker att den opartiska mellanman som mäklaren är även borgar för att säljaren blir mer 
trygg i affären. Säljaren ska inte bara känna att det var en lyckad försäljning till ett högt pris, 
utan även känna sig trygg med att allt gått rätt till för köparens del och att affären inte får 
något efterspel. 
 
Öhrn anser att gemene man i samhället har en skev uppfattning om fastighetsmäklarens roll. 
Detta mycket på grund av media som oftast bara visar ena sidan av myntet som hon uttrycker 
det. Det målas upp en bild av en ansvarsroll som faktiskt inte är mäklarens roll. Att förtydliga 
rollen är både Mäklarsamfundets och Fastighetsmäklarnämndens uppgift. Öhrn får ibland 
hänvisa till Fastighetsmäklarnämndens webbsida då konsumenter inte är nöjda med hennes 
svar och inte litar på hennes opartiskhet. Hon anser att ett förtydligande är väldigt viktigt. 
 
5.4.2 Tjänsteutformningen i Danmark 
 
Zacharias 
Zacharias förespråkar den danska fastighetsmäklartjänsten eftersom den är mer lik resterande 
europeiska regler. Han anser att alla regler som är harmoniserade är bra regler. Med detta 
menar Zacharias att vi borde anpassa vår mäklartjänst till en europeisk standard. Är vi med i 
EU så ska vi ha en gemensam standard, anser han. Ska lagen ändras ska det göras på 
europanivå. Zacharias tycker inte att den svenska fastighetsmäklartjänsten är bra eftersom den 
avviker ifrån den europeiska standarden. Han tror inte att vi i Sverige inom de närmsta åren 
kommer att vara tvungna till en ändring av den opartiska mellanmansrollen eftersom det inte 
finns någon internationell fastighetsmäklarlag inom EU ännu, det kanske händer inom en 10-
årsperiod. Magnus Melin kallade den svenska mäklarlagen för ”en uddafågel” och Zacharias 
tycker absolut inte att vi ska ha uddafåglar inom europeisk rätt.  
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Zacharias kan inte riktigt ta ställning till om han tror att den danska tjänsten bidrar till fler 
nöjda kunder. Han kan dock tänka sig att den gör det eftersom fastighetsmäklarna i Danmark 
slipper alla diskussioner om opartiskhet. De missnöjen kunderna kan ha rör sig då istället om 
andra saker som exempelvis objektsbeskrivningar.  
 
Jingryd 
I frågan om Danmarks fastighetsmäklartjänst där fastighetsmäklaren inte får vara opartisk 
mellanman och tillvarata båda parters intressen menar Jingryd att det fungerar rationellt på en 
marknad där de har en annan jordabalkslagstiftning. I Danmark har säljaren en skyldighet att 
deklarera husets tillstånd. Detta gör att lagstiftaren har placerat en stor upplysningsskyldighet 
på säljaren vilket i princip ger en friskrivning. Detta leder till att mäklarens arbete inte blir så 
komplicerat. Då det finns en tradition att anlita en advokat för att upprätta kontrakten så har 
dem mycket av de funktionerna i Danmark som den enskilde mäklaren fyller här i Sverige. 
För att vi i Sverige skulle kunna ha en liknande tjänsteutformning som Danmark måste vi 
ändra vår jordabalkslagstiftning. Det innebär att både en mäklare och en advokat måste 
avlönas, vilket är dyrare än vårt svenska system. Det svenska systemet bygger inte på att vi 
måste ha en fastighetsmäklare då vår jordabalkslagstiftning är utformad som den är. Vi har 
även sedan mycket länge en väldigt effektiv fastighetsinformation som är till för att den 
enskilde konsumenten ska kunna köpa och sälja fastigheter utan att blanda in en 
fastighetsmäklare. Vår jordabalksreglering är väldigt bra i en situation då det inte finns någon 
mäklare utan bara en köpare och säljare.  Dock kanske lagen inte gynnar fastighetsmäklaren 
så mycket menar Jingryd. Fastighetsmäklare är någonting som har tillkommit och det är 
relativt nytt att det ofta är en mäklare i en fastighetsaffär. Uppemot 80-90 procent av alla 
fastighetsaffärer görs via en fastighetsmäklare enligt Jingryd. Den danska tjänsteutformningen 
är annorlunda men man måste se till vad lagstiftaren vill åstadkomma, vad denne rent politiskt 
vill ha för konsumentskydd och så vidare i våra fastighetsaffärer, enligt Jingryd. 
 
Jingryd tror att den danska utformningen av tjänsten kan leda till fler nöjda kunder av den 
anledningen att det är enkelt att förstå det system som de tillämpar, där säljaren har total 
upplysningsskyldighet och sedan total friskrivning. Enligt Jingryd är det spelregler som 
köpare och säljare enkelt kan förstå och då kan de inte framföra klagomål. 
 
Då konsumenterna i Danmark anlitar en advokat vid kontraktsskrivning ställs inte samma 
krav på vad fastighetsmäklaren ska upplysa om. Konsumenten förväntar sig inte att mäklaren 
ska kunna den juridiska biten lika mycket, och de förväntar sig troligen inte att mäklaren ska 
upplysa lika mycket om fastigheten då säljaren är skyldig att göra detta, menar Jingryd. Detta 
tror Jingryd kan vara anledningen till att de svenska fastighetsmäklarna är ganska intresserade 
av denna ordning.  
 
Melin 
Melin tror att den Danska tjänsteutformningen skulle kunna bidra till fler affärer där köparen 
inte känner att mäklaren tar säljarens parti men att det då skulle innebära dyrare affärer för 
konsumenterna. Han har dock svårt att svara på om konsumenterna i och med detta blir mer 
nöjda. 
 
Melin anser att kraven från konsumentens sida mot mäklaren skulle öka om vi införde en 
tjänst i likhet med Danmarks. Han menar att när konsumenten själv anlitar en person är det 
naturligt att kunna ställa högre krav på denne.  
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Thuresson 
Thuresson tycker att det skulle vara roligt att prova på Danmarks utformning av tjänsten men 
känner ändå att han är väldigt inkörd i det svenska systemet. Han står fast vid den svenska 
tjänsteutformningen då han är så van att arbeta efter den. Thuresson anser dock att fördelen 
med den Danska tjänsteutformningen är att rollerna är tydligare då parterna inte behöver 
tvivla på var mäklaren står.  
 
Han tror att danska kunder är lika nöjda eller missnöjda som de svenska kunderna. Thuresson 
tror inte att ett byte till den danska tjänsteutformningen skulle leda till någon förändring, då 
han menar på att parterna fortfarande hamnar i konflikter. Thuresson tror att det är 50/50 om 
konsumenterna känner till att mäklaren är en opartisk mellanman. De flesta säljarna tror att 
mäklaren står på deras sida, även banker tror detta enligt Thuresson.  
 
Thuresson tror inte att den danska tjänsteutformningen medför att kunderna ställer andra krav 
på sin fastighetsmäklare. Han tror dock att den svenska fastighetsmäklaren är mer kunnig än 
den danska då de även erbjuder kontraktsskrivning i tjänsten.  
 
Öhrn 
Öhrn tror att en fastighetsmäklartjänst utformad som den i Danmark gör det dyrare för 
konsumenten samt att denne ställs utanför affären i större grad. Detta eftersom båda parter har 
varsitt ombud som sköter hela affären och parterna behöver inte vara lika delaktiga som i 
Sverige. Dessutom anser Öhrn att den danska konsumenten bör ta samma ansvar som i den 
svenska lagstiftningen angående undersökningsplikten. Annars kan det lätt uppstå situationer 
där säljare eller köpare förlitar sig på att mäklaren gör detta åt dem. 
 
Öhrn förmodar att ett eventuellt införande av en fastighetsmäklartjänst lik Danmarks här i 
Sverige skulle bidra till fattigare konsumenter. Dessutom tror hon att det skulle bli fler 
problem om ytterligare en part ska blandas in i affären. I den svenska tjänsten måste 
konsumenterna ta ett större ansvar eftersom mäklaren är mellanman och inte något ombud 
som sköter allt åt en part. Öhrn tror att det finns risker med en tjänst som Danmarks då 
konflikter mellan parternas ombud kan uppstå vilka kan äventyra affärer.  
 
Ekelund 
Då Ekelund arbetar nära den danska gränsen har han en del kontakt med danska kunder. Han 
trycker på att den danska tjänsten medför en dubbel kostnad jämfört med den svenska 
tjänsten. Ekelund känner större osäkerhet i den danska tjänsteutformningen då han menar på 
att kunderna kan bli lurade in i affärer. Går budgivningen rätt tillväga? Berättar säljaren 
allting? Finns det dolda fel som säljaren inte berättat? Detta är exempel på osäkerheter som 
kan uppkomma enligt Ekelund. 
 
Enligt Ekelund har den danska lagstiftaren tittat på den svenska tjänsteutformningen inför ett 
nytt lagförslag. Ekelund kan tänka sig att de ser både nackdelar och fördelar med det svenska 
systemet. Han menar på att det inte finns någon tjänsteutformning som är optimal. 
 
En fördel som Ekelund ser med den danska tjänsten är att köparen kan anlita en köparmäklare 
när de ska köpa en ny bostad. Denna tjänst kan inte mäklaren i Sverige erbjuda om denne ska 
följa lagstiftningen och vara en opartisk mellanman. Ekelund menar att fastighetsmäklaren 
aldrig kan vara en opartisk mellanman om denne företräder enbart köparen. Ekelund är dock 
helt övertygad om att det finns en marknad för köpmäklartjänsten även i Sverige.  
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Ekelund tror vidare att kunderna ställer högre krav på sin fastighetsmäklare idag än vad de 
skulle göra om den danska tjänsteutformningen skulle praktiseras i Sverige. 
 
 
5.4.3 De kommande kringtjänsterna  
 
Zacharias 
Angående kringtjänsterna som ska aktualiseras menar Zacharias att detta lagförslag har sin 
grund i vad konsumenterna efterfrågar. Dessa vill ha en mer mångfacetterad mäklartjänst. 
Detta kommer enligt Zacharias att leda till en mer kvalitativ tjänst då den tillmötesgår 
efterfrågan. Han tror att vissa företag kommer att ha möjlighet att nischa sig mot speciella 
kunder och inrikta sig mot egna målgrupper. Dock kommer detta att innebära en utslagning av 
mindre mäklarföretag. Zacharias tror dessutom att diskussionerna om mäklarnas provision 
kommer att minska i och med införandet av kringtjänster. All ersättning måste redovisas 
skriftligt vilket Zacharias anser vara mindre relevant då han tror att konsumenterna är mindre 
intresserade av denna information. 
 
Jingryd 
Jingryd är rädd att de kommande kringtjänsterna kan komma att påverka tjänstens kvalitet 
negativt då kärntjänsten prutas ned och mäklaren tjänar pengar på annat. Detta leder till en 
risk att bara de som är tillräckligt stora överlever vilket kan leda till oligopol.   
 
Melin 
Melin tror att den kommande lagens förslag om kringtjänster kommer öka tjänstens kvalitet 
för kunderna. Det blir billigare för konsumenten att anlita fastighetsmäklare men istället blir 
det dyrare med räntor för lån, försäkringar med mera. Det som har anförts emot detta förslag 
är att det kan rubba mäklarens opartiska roll då denne hänvisar till olika samarbetspartners där 
denne lyfter provision. Detta ska motverkas av att mäklaren är skyldig att redovisa var 
provisionen kommer ifrån och i vilken skala. Detta tycker Melin verkar bra. 
 
Thuresson 
Thuresson tror att de kommande kringtjänsterna kommer att leda till att kärntjänsten urholkas 
då mäklaren även måste tänka på många andra bitar. Detta bidrar till en utveckling som 
innebär att man kommer för långt ifrån den ursprungliga tjänsten vilket leder till att den inte 
blir lika viktig. Thuresson anser att mäklaren blir mer försäljare än jurist. Själva 
fastighetsaffären är ändå den viktigaste delen enligt Thuresson. Han tror även att de små 
mäklarfirmorna kommer att få stryk i och med kringtjänsterna då de stora företagen lägger 
upp system för detta vilket de små kontoren inte har råd att göra. 
 
Öhrn 
Kringtjänster är något som Öhrn anser kan vara bra. Hon tror att det kommer öka kvaliteten 
på tjänsten eftersom det blir ett ”helkoncept”. Hon tror att detta kan utveckla tjänsten positivt 
och öka kundnyttan. Det får dock inte påverka opartiskheten, ingen av parterna ska tvivla på 
mäklarens ställning. Konsumenternas nytta måste komma i första hand och inte mäklarnas 
provision, när det gäller kringtjänster, anser Öhrn. Dock menar hon på att det är viktigt att inte 
blanda ihop tjänsterna. Fastighetsförmedlingen måste fortfarande vara det centrala och 
kringtjänsterna ska kunna komplettera den enligt Öhrn. 
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5.5 Ur ett kundperspektiv 
 

 
I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas tankar kring tjänsten ur ett kundperspektiv. 

Vilka förväntningar kunden har på mäklaren, vad kunden önskar sig av mäklaren samt hur 

tydlig mäklarens uppgift är för den enskilde konsumenten är frågor vi vill föra fram i detta 

avsnitt. Detta för att kunna jämföra med våra teorier kring kundförväntningar för att sedan 

kunna utreda kundernas förväntningar på fastighetsmäklartjänsten. 

  

 
Zacharias 
Zacharias anser att mäklarens uppgift i en fastighetsaffär är tydlig för konsumenterna. Han 
poängterar dock att det handlar mycket om hur fastighetsmäklaren marknadsför sig och 
åskådliggör sitt arbete. Det är mäklarens uppgift att informera sina kunder om vad dessa har 
för skyldigheter och rättigheter. Blir mäklarna mer säkra på sin uppgift och roll så kommer 
konsumenterna att förstå vad tjänsten innebär och missförstånd undvikas enligt Zacharias. 
Han vet dock av erfarenhet att detta kräver träning. 
 
Zacharias är övertygad om att konsumenterna är nöjda med sina mäklares tjänster. Detta 
baserar han på att ca 85 procent använder sig av mäklare vid en bostadsförsäljning. Det 
tidningarna skriver rör en så liten del och det missnöjet förstoras för deras vinning enligt 
Zacharias. 
 
Jingryd 
Jingryd tror att kundernas förväntningar när de anlitar en fastighetsmäklare är relativt höga så 
till vida att säljaren förväntar sig att få ut ett bättre pris än vad denne hade kunnat få vid en 
egen försäljning. Som säljare finns även förväntningar på marknadsföringskanalerna och att 
mäklarna gör ett vettigt jobb samt att de hittar en köpare som blir nöjd. Jingryd poängterar 
dock att det är en subjektiv fråga om detta kan kallas höga förväntningar. Jingryd tror att 
mäklarens dåliga rykte drar ner förväntningarna och att det finns en skillnad mellan vad folk 
har för förväntningar och vad man borde kunna förvänta sig. Jingryd tror att en köpare vill bli 
upplyst om allt och att köparen förväntar sig att den som är ansvarig för hela affären kan ”det 
här med fastigheter”. De förväntar sig att mäklaren är kunnig och har informerat sig om det 
aktuella objektet. Är inte mäklaren kunnig och påläst samt informerad om objektet drar det 
ner hela intrycket anser Jingryd. Köpare i allmänhet förväntar sig att mäklaren har kollat upp 
saker som kan vara till nytta för dem vid en visning. Jingryd tror att spekulanterna förväntar 
sig att bli informerade av en kompetent och omsorgsfull mäklare som kan sin sak. Jingryd tror 
även att de förväntar sig att mäklaren har bemödat sig att bli upplyst om sådant som kan vara i 
deras intresse. 
 
Jingryd tror att säljaren i en fastighetsaffär önskar sig och vill ha en fastighetsmäklare som 
sköter allt i affären då denne vill slippa lägga ner allt för mycket tid på försäljningen. Säljaren 
anlitar mäklaren och han sköter affären, så tror Jingryd att säljarnas önskningar ser ut. 
 
Köparen i en fastighetsaffär önskar sig information och vill att mäklarens ska förklara hur 
allting fungerar i affären, tror Jingryd. Köparen ska lägga ner mycket pengar, är nervös och 
behöver känna en trygghet i att denne ska kunna riskera hela sitt livs ekonomi på affären. 
Köparen vill ha en fullständig och rättvisande bild i vad det är han/hon ger sig in på enligt 
Jingryd.  
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Jingryd anser att en acceptabel nivå på fastighetsmäklartjänsten är att mäklarna ska veta vad 
de håller på med, att de ska kunna objektet. En mäklare ska kunna fastigheter. De ska ha en 
godtagbar kunskap om byggnadstekniska saker och kunna se felsymtom i fastigheterna. 
Mäklaren ska även ha tillräckliga juridiska kunskaper för att ha koll på vad det är för objekt 
som denne förmedlar samt objektets juridiska egenskaper. Mäklaren ska även ha koll på 
spelregler mellan köpare och säljare för att kunna vara rådgivare åt dem. Jingryd anser att 
mäklarens kompetens ska ha en godtagbar nivå.  
 
Jingryd tror att säljarna är nöjda med mäklaren om de får bra betalt för sin bostad. De kan bli 
missnöjda om det blir problem och köparen krånglar. Han tror att säljarna är nöjda så länge de 
får ett bra pris och en köpare som inte ställer till med besvär samt att fastighetsmäklaren haft 
ett trevligt bemötande. 
 
Enligt Jingryd får man förstå att kunder inte är intresserade nog för att ha koll på var 
mäklarens ansvar ligger, exempelvis att mäklaren inte har ansvar för fel i fastighet men för att 
informera om det. Lagstiftningen är inte tillräckligt tydlig då vi har för många aspekter som 
inte är lagreglerade. Jingryd anser att lagstiftaren bör göra lagen tydligare för konsumenterna 
och att mäklarrollen borde bli tydligare.  
 
Melin 
Melin tror att säljarnas förväntningar på mäklartjänsten är ett högt pris och en snabb affär. 
Han poängterar dock att det är helt beroende på vilken typ av objekt det handlar om. Vad 
gäller kundernas önskningar är det enligt Mäklarsamfundets undersökningar stor efterfrågan 
på fullservicetjänster där kunderna vill ha någon som ”styr upp” hela flyttprojektet. Allt ifrån 
försäljningen, till flytt av telefonabonnemang, försäkringar, lån och så vidare. Människor vill 
ha tid, som är en bristvara anser Melin. 
 
Enligt Melin tror konsumenterna att fastighetsmäklare har större ansvar och befogenheter än 
vad de egentligen har, vilket han även hört vara Fastighetsmäklarnämndens erfarenhet.  Allt i 
affären görs genom kontakt med mäklaren, och säljaren är någon som köparen enbart träffar 
vid kontraktsskrivningen. Enligt Melin tror människor i allmänhet att fastighetsmäklaren har 
mer att säga till om och har befogenhet att bestämma i vissa avgörande delar.  
 
Thuresson 
Thuresson har uppfattningen att säljaren har höga förväntningar på mäklaren, då denne väljer 
vem som ska få uppdraget. Köparen tvingas till den mäklare där boendet finns. Han tror att 
säljaren har väldigt höga förväntningar att få hjälp med allt, medan köparen tror att han får 
göra en hel del själv i affären. Enligt Thuresson förväntar sig säljaren en snabb försäljning och 
ett högt försäljningspris. Säljaren räknar med att mäklarna ska ”hålla dem i handen” under 
hela affären och berätta om allting som ska hända. Köparen kommer in hastigt i affären och 
Thuresson tror att denne har försökt att tänka lite innan och är mer påläst på hur denne ska 
hantera affären själv. De förväntningar köparen har är att objektsbeskrivningen ska stämma 
överrens med fastigheten så att denne kan sitta i förväg och titt igenom den. 
 
Thuresson anser att en acceptabel nivå på mäklartjänsten är att parterna ska kunna lita till 100 
procent på vad mäklaren säger. Mäklaren ska vara fullt ärlig och det ska finnas full insyn i hur 
mäklaren jobbar för att undvika att tveksamheter uppstår.  
 
Svenska kunder är väldigt nöjda med tjänstens kvalitet, anser Thuresson. Runt 95 procent av 
alla fastighetsaffärer sker med en fastighetsmäklare enligt honom. Han tror att säljarsidan är 
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väldigt nöjda medan köparna inte är fullt lika nöjda. Detta då han tror att köparna ofta 
missuppfattat vilken mäklarens roll är, exempelvis då de tror att fel i fastighet är mäklarens 
ansvar och blir man missnöjd på grund av det är det mäklarens fel.  
 
Thuresson anser att det i lagen är kristallklart att mäklaren ska förmedla kontakt mellan 
köpare och säljare. Han tror dock att det är oklart för många vad det innebär. Många tror 
enligt Thuresson att mäklaren tar betalt för kontraktskrivningen, inte för att de förmedlat en 
kontakt.  
 
Öhrn 
Öhrn anser att kunderna har höga förväntningar på fastighetsmäklarna. Kunderna vänder sig 
till en mäklare med förtroende, trots medias bild som ofta målas upp till det negativa. De 
flesta bostadsaffärer idag görs via fastighetsmäklare och det tyder på ett starkt förtroende för 
mäklaren. En viktig del för fastighetsmäklarna är att marknadsföra sig på rätt sätt och att 
kunna leva upp till det som utlovas. Öhrn ger även kunderna rådet i valet av fastighetsmäklare 
att ställa upp vilka önskningar de har gällande vad de vill att fastighetsmäklaren ska utföra. På 
det sättet kan kunden hitta rätt mäklare för det specifika behovet. Vill kunden ha en mäklare 
som bara får ut maximalt pris? En mäklare som lyssnar på kundens önskningar om eventuell 
köpare för att göra gamla grannarna nöjda? En mäklare som informerar i högsta möjliga grad 
om husets brister för att göra en trygg affär? Detta är typexempel.  
 
Öhrn har statistik som visar att endast 5 procent av alla samtal hon får är klagomål. Vilket 
visar på att konsumenter i allmänhet är nöjda med sin fastighetsmäklare. 75 procent av 
samtalen handlar om bristande information från fastighetsmäklarna, alternativt allmän 
information rörande mäklartjänsten exempelvis. Enligt Öhrn vill konsumenterna veta mer om 
vad tjänsten innebär. Konsumenterna är inte nöjda med fastighetsmäklarnas grad av 
information, men med tjänsten i stort. Vissa av Öhrns samtal berör även opartiskheten då det 
inte är helt självklart för alla konsumenter vad fastighetsmäklarens roll är. Den opartiske 
mellanmannen kan kännas som en självklarhet för mäklaren men är det absolut inte för alla 
uppdragsgivare då några utgår ifrån att mäklaren står på deras sida.  
 
Hon anser att köpare i allmänhet tror att fastighetsmäklaren står på säljarens sida. Öhrn tror att 
det kan vara på grund av balansgången med opartiskhet som Danmark har valt att inte låta 
mäklaren inta en opartisk mellanmansroll mellan två parter. 
 
Kunderna önskar att de kan lita på sin fastighetsmäklare och på det denne säger. Enligt Öhrn 
tar många kunder mäklarens ord som lag och därför är det otroligt viktigt för mäklaren att 
tänka på vad han/hon säger i varje situation.  
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5.6 Aktiva fastighetsmäklares erfarenheter 
 

 
I detta avsnitt presenteras tre utvalda fastighetsmäklares erfarenheter av deras roll som 

opartisk mellanman. De tre fastighetsmäklarna är aktiva på helt olika marknader i olika delar 

av landet. Dessa intervjuer genomförde vi för att komplettera experternas synpunkter då 

flertalet av dessa inte arbetar som fastighetsmäklare. Vi ställde även frågor till de aktiva 

fastighetsmäklarna som berörde deras syn på tjänstekvalitet för att sedan kunna jämföra med 

våra teorier kring tjänstekvalitet samt kundförväntningar.  

 

 
Stefan Ekelund 
 
Opartisk mellanman 

Begreppet opartisk mellanman är enligt Ekelunds mening att en fastighetsmäklare ska stå 
mellan en köpare och en säljare, mäklaren ska varken företräda köparen eller säljaren utan ska 
stå i mitten. Mäklaren ska företräda båda parters intressen och inte ta parti för någon part. 
 
Ekelund upplever att många säljare tycker att mäklaren ska företräda dem då det är de som 
betalar provisionen. Ekelund poängterar hur viktigt det är i dessa situationer att mäklaren inte 
får ta någons parti. Det är mycket viktigt vid kontraktsskrivningar att mäklaren vårdar båda 
parternas intressen enligt honom. 
 
Enligt Ekelund är den största fördelen för konsumenten med mäklarens roll som opartisk 
mellanman en kostnadsfråga då den Svenska fastighetsmäklartjänsten är billigare än många 
andra länders tjänsteutformning. En annan fördel som Ekelund ser med denna 
tjänsteutformning är att köpare och säljare ska kunna känna sig trygga i försäljningen då 
mäklaren är opartisk och inte ska lura någon part utan att mäklaren ska företräda båda. 
Ekelund anser att Sverige är ganska unikt då vi klarar av detta. Många andra länder anser att 
vi har en konstig lagstiftning då de anser att mäklaren måste företräda den ena parten eller den 
andre. Ekelund kan inte se några nackdelar med den svenska tjänsteutformningen med 
fastighetsmäklarens som opartisk mellanman. 
 
Ekelund är väldigt noga att vid en kontraktsskrivning informera parterna om hans roll som 
opartisk mellanman och att kontraktet är till för att skydda både säljaren och köparen i de 
situationer som uppstår.  
 
Ekelund anser att det ur ett kundperspektiv är tydligt vad fastighetsmäklarens roll är. Han 
tycker att det fungerar bra så länge mäklaren följer den lagstiftning som finns och skyddar 
både köpare och säljare.  
 
Tjänstekvalitet 

När en kund anlitar Ekelund förväntar de sig att få en trygghet, vilket han tror är det viktigaste 
en kund måste känna i en affär. Det är viktigt att kunden känner att den inte blir lurad, att alla 
papper är i ordning och att denne inte behöva fundera på om allt gått rätt tillväga.  
 
Hur viktigt ett företagets rykte är för kundernas förväntningar anser Ekelund är beroende på 
marknaden. På en mindre marknad är företaget och speciellt den enskilda mäklarens rykte 
mycket viktigt. I storstäder tror Ekelund att kunden vid val av fastighetsmäklare tittar mer på 
företaget än på personen och där är ryktet mindre viktigt än på en liten marknad som den han 
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jobbar på. I storstäder tror kunden att de anlitar företaget, inte den enskilde mäklaren, enligt 
Ekelund. 
 
Ekelund anser att det finns vissa önskemål hos kunderna som är svåra att uppfylla, exempelvis 
då säljaren vill ha en helsida i annonseringen och vill tjäna hur mycket pengar som helst på 
sin bostad. Säljaren förväntar sig när den anlitar en fastighetsmäklare att de ska ha väldigt 
mycket, den ska ha flyttstädning, stora annonser och energibesiktning. En annan sak som 
Ekelund upplever att en säljare förväntar sig är att alltid få högre betalt än vad grannen fick, 
vilket han anser är svårt att uppfylla. På en vikande marknad blir detta extra svårt.  
 
Kunderna anser att bra kvalitet gällande fastighetsmäklartjänsten är att få en bra service, att 
mäklaren ska vara lättillgänglig och ge snabba besked. Ekelund tror att servicebegreppet 
beskriver det viktigaste en kund förväntar sig.  
 
I de situationer Ekelund haft missnöjda kunder har det varit då köparen har förköpt sig, det 
vill säga att de har gett ett högre pris än vad de först hade tänkt. I dessa situationer menar 
Ekelund att köparen vill hitta en ”syndabock” vilket oftast blir mäklaren. Ekelund menar på 
att om mäklaren sköter sig och följer lagen uppkommer det inte missnöjda kunder. 
 
Ekelund tror att en förändring av tjänsten där mäklaren inte ska vara opartisk mellanman 
skulle leda till en större marknad för köpmäklare samt medföra krångligare juridiska aspekter. 
Det hade blivit mer diskussioner om köpeavtalen från både köparen och säljaren då båda vill 
företräda sina egna intressen, menar Ekelund. Han tror att tjänsten skulle ta längre tid än den 
gör idag samt bli mer komplicerad. Ekelund tror att parterna hade undanhållit mycket för 
varandra, han tror inte att ärligheten hade kommit fram på samma sätt som den gör idag.  
 
Ekelund upplever inte att det finns några begränsningar i relationen till kunden på grund av 
opartiskheten om mäklaren är klar och tydlig med sin roll. Ekelund kan dock ibland känna att 
han skulle vilja hjälpa köparen mer än vad han får inom opartiskheten. I en situation då 
exempelvis ett äldre par vill att han ska hjälpa dem med att köpa en bostad kan han känna att 
han skulle vilja hjälpa dem och även kunna ta betalt för det.  
 
Han upplever att den marknadsföring som hans företag går ut med stämmer bra överrens med 
den kvalitet på tjänsten som han levererar. Han har funnits länge på orten och har byggt upp 
ett gott rykte kring sig. Ekelund har många återkommande kunder, vilket han upplever är det 
bästa beviset på att en kund är nöjd.  Dock anser Ekelund att branschen som helhet har vissa 
brister inom just marknadsföring. En del stora kedjor använder sin marknadsföring för att 
locka kunder med den ena eller andra kringtjänsten men den tjänst de sedan kan leverera lever 
inte alltid upp till vad kunderna kan förvänta sig, enligt Ekelund. 
 
För att kunna uppnå bra kvalitet för kunden anser Ekelund att det är viktigt att ge en ständig 
service och att inte lova mer än vad han kan hålla. Framförallt är det viktigt att ha en bra 
kommunikation med både köpare och säljare och ge dem den information de behöver. Han 
tror att det i många fall är på grund av bristande information som det går snett i affärer. 
 
Tor-Leif Thuresson 
 
Tjänstekvalitet 

Det kunderna förväntar sig av fastighetsmäklartjänsten när de anlitar Thuresson är att få just 
honom, inte företagsnamnet som enligt honom är vanligare i storstäderna. Kunderna förväntar 
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sig en bra relation och en tät kontakt med honom. På en mindre ort som Thuresson arbetar på 
är mäklaren ett ansikte utåt och han som person är viktigare än företagsnamnet. 
 
Thuresson anser att ett företags rykte är mycket viktigt, då det ofta är genom 
rekommendationer som nya kunder hittar till företaget. Dem lyssnar ofta på vad grannarna har 
haft för kontakter med fastighetsmäklaren och tittar på hur företagets annonser ser ut och 
sedan bygger de upp en bild av hur mäklaren jobbar. Säljarna har efter att ha gjort detta höga 
förväntningar på fastighetsmäklaren enligt Thuresson. 
 
Thuresson upplever att det ibland är svårt att uppfylla kundernas alla önskemål. Ofta handlar 
det om ekonomiska bitar såsom annonsering där kunderna vill ha så mycket annonser som 
möjligt och förväntar sig även detta. I dessa fall får Thuresson förklara att kunden får stå för 
kostnaderna för extra annonsutrymme vilket kan leda till konflikter och sura kunder.   
 
Thuresson upplever att bra kvalitet av fastighetsmäklartjänsten för kunderna är att de vill 
kunna nå honom, att han ska vara anträffbar för att svara på deras frågor. De förväntar sig ofta 
att han ska kunna ge snabba svar på alla deras frågor eller funderingar.  
 
I de fall då Thuresson haft missnöjda kunder har det i de flesta fall berott på att det inte blivit 
någon affär. Till följd av det har de tyckt att det varit för dålig annonsering samt för lite 
visningar. 
 
Om mäklarens opartiska roll skulle slopas tror Thuresson att det på hans marknad skulle bli 
svårt om han bara skulle ta säljarens parti. Han tror att det skulle leda till ett dåligt rykte. Det 
skulle inte fungera på en liten marknad enligt honom. Han tycker dock att det skulle vara 
spännande att prova att arbeta enligt den danska tjänsteutformningen, han påpekar dock att 
man behöver ändra mycket i lagen då den idag inte är utformad för att kunna praktisera en 
sådan tjänst. Det går inte att vara en köpmäklare och enbart representera köparen med den 
svenska lagstiftningen. Skulle det gå att ändra fastighetsmäklarlagen och samtidigt ha kvar 
jordabalkslagstiftningen tror han att det skulle kunna gynna köparen. Detta då 
fastighetsmäklare skulle kunna hjälpa köparen på alla plan i en fastighetsaffär.  
 
Thuresson använder sig inte av varumärkesannonsering i hög grad. I de fall han gör det är han 
noga med att följa lagen och att inte överlova något ut mot kunderna. Han använder sig 
mestadels av objektsannonsering. Han upplever därför att den marknadsföring han går ut med 
stämmer bra överrens med den kvalitet han förmedlar till kunden. Thuresson påpekar att han 
är opartisk eftersom han ibland upplever att hans kollegor i branschen inte alltid är opartiska, 
han vill därmed gärna lyfta fram det i sin marknadsförning för att locka kunder.    
 
För att uppnå bra kvalitet för kunden vill Thuresson förmedla felfria affärer, vilket han anser 
är det absolut viktigaste. Kontorets image är inte lika viktigt enligt Thuresson. 
 
Kajsa Allermalm 
 
Opartisk mellanman 

För Allermalm betyder begreppet opartisk mellanman att mäklaren har en roll som ombud för 
både köpare och säljare. Allermalm anser dock att det i vissa situationer är svårt att vara en 
opartisk mellanman. En situation som hon känner att det är svårt att vara opartisk i, är då det 
finns en budgivare som hon vet kan leda till en följdaffär och en annan som inte leder till 
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följdaffär. Hon skulle i dessa situationer helst vilja välja den som kan ge följdaffär vilket hon 
inte kan då hon ska vara en opartisk mellanman. 
 
Allermalm anser att det är till en fördel för köparen att mäklaren är opartisk mellanman för att 
dessa ska veta att allt går rätt till, vid exempelvis budgivning och i slutet av försäljningen. 
Detta är mycket viktigt enligt Allermalm för att köparen ska bli nöjd med affären. Hon 
betonar vikten av att båda parter får rätt information i affären. Allermalm anser att det är en 
viktig del i mäklarens roll som opartisk mellanman att denne informerar båda parter. 
Allermalm kan inte se några nackdelar för kunden att mäklaren är en opartisk mellanman. 
 
Allermalm upplever ofta att det finns köpare som inte vet hennes roll som opartisk mellanman 
utan de tror ofta att hon enbart representerar säljaren. Allermalm anser att det är otydligt ur ett 
kundperspektiv vilka mäklarens uppgifter är. Hon upplever ofta att kunderna tror att all 
information i objektsbeskrivningarna är hennes ansvar samt att val av köpare ligger på henne. 
Många kunder tror även att det ligger i mäklarens ansvar att ta reda på all information i 
affären. Allermalm skulle vilja att det fanns en tydligare beskrivning för konsumenterna, där 
samtliga parters skyldigheter i en förmedling står mer preciserat.  
 

Tjänstekvalitet 

När kunderna anlitar Allermalm upplever hon att de förväntar sig ett högt pris på bostaden. 
De förväntar sig även hennes förtroende och att hon hela tiden är tillgänglig. Hon upplever 
även att många kunder förväntar sig att de ska kunna släppa hela försäljningen i hennes 
händer och vara så lite delaktiga som möjligt. 
 
Allermalm anser inte att företagets rykte är det avgörande för kundernas förväntningar. Hon 
anser att mäklarens rykte är viktigare. Hon anser dock att det finns många önskemål och 
förväntningar hos kunderna som kan vara svåra att uppfylla. Priset och att det kommer mycket 
folk på visningarna är någonting som säljarna har jättehöga förväntningar på och Allermalm 
upplever att dessa förväntningar är svåra att uppfylla i vissa fall. Hon upplever även att många 
kunder förväntningar sig att många kringtjänster ingår i tjänsten. I dessa situationer får hon 
förklara att de får köpa till vissa kringtjänster om de vill ha dem. Allermalm upplever att 
kunderna oftast har förståelse för detta.  
 
Det kunderna anser är bra kvalitet gällande fastighetsmäklartjänsten är enligt Allermalm 
proffsfotografering och att de får vara med och bestämma hur annonserna ska se ut. 
Tillgänglighet, att hon alltid är nåbar är även det någonting som hon tror att kunderna anser är 
bra kvalitet i tjänsten. 
 
I de fall Allermalm haft missnöjda kunder har det i många fall berott på att hon inte varit 
tillräckligt tillgänglig, fått ut ett pris på bostaden som motsvarar säljarens förväntningar eller 
att det varit dåligt intresse på visningarna. En annan situation då hon haft missnöjda kunder är 
då säljaren efter avslutad budgivning inte valt att gå vidare med den som lagt det högsta 
budet, utan någon annan i budgivningen. 
 
Allermalm tror att om mäklaren inte skulle vara opartisk mellanman skulle det bli mer 
argumentation mellan parterna och köparen skulle inte lita på mäklaren i samma utsträckning. 
Allermalm tror att säljaren skulle anse att en utformning då mäklaren enbart stod på dennes 
sida som någonting positivt. En fastighetsmäklartjänst där mäklaren inte är opartisk 
mellanman skulle leda till att dennes roll blir mycket tydligare och uppdragsgivaren skulle 
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kunna lita mer på mäklaren. Allermalm tror att en sådan utformning även skulle kunna gynna 
köparen då de själva kan anlita ett eget ombud. 
 
Allermalm anser att det finns vissa begränsningar i relationen till kunderna på grunda av 
hennes roll som opartisk mellanman. Bland annat i budgivningar då hon inte får berätta saker 
som hon misstänker om dem som deltar i budgivningen för säljaren. Allermalm tror att hennes 
relation till säljaren skulle bli bättre om hon inte skulle vara opartisk mellanman. Hon tror 
dock att relationen till spekulanterna skulle bli sämre då hon inte skulle behöva hjälpa dessa 
lika mycket. 
 
Allermalm anser att den marknadsföring hennes företag går ut med stämmer bra överens med 
den kvalitet hon sedan levererar till kunden. 
 
Viktigast i sin roll inom företaget för att kunna uppnå bra kvalitet för kunden anser Allermalm 
vara att hon är lyhörd och lyssnar på kundernas önskemål. Hon anser även att det är viktigt att 
hon talar om vad som kommer att hända i förmedlingsprocessen, att hon hela tiden ligger 
steget före och informerar samtliga parter.  
 
 

5.7 Undersökning av ”kundnöjdhet” för fastighetsmäklare 2008 
 
Denna undersökning har gjorts av Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som kallar sig ett 
analyssystem i samhällets tjänst. SKI är ett system för att samla in, analysera och sprida 
information om kunders förväntningar, upplevd kvalitet och värdering av varor och tjänster. 
Regelbundna mätningar av vad SKI kallar ”kundnöjdhet” och kvalitetsutveckling i näringsliv 
och offentlig sektor har genomförts sedan 1989. Arbetet med Svenskt Kvalitetsindex drivs 
inom ramen för ett särskilt institut. Bakom driften står också den internationella 
organisationen EPSI Rating (European Performance Satisfaction Index) som håller i 
jämförande mätningar i närmare 20 länder. Forskning och utveckling inom ramen för 
kvalitetsmätningarna sker reguljärt vid SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling) och HHS 
(Handelshögskolan i Stockholm). Detta garanterar såväl kvalitet som opartiskhet, oberoende 
och integritet i arbetet. SKI är det enda instrumentet för mätning och presentation av 
brukarnas bedömningar på samhällsnivå.146  
 
Närmare 1250 säljare av fastigheter och bostadsrätter har intervjuats om deras syn på den 
tjänst de köpt av fastighetsmäklaren. Undersökningen genomfördes också år 2007 men då i 
mindre omfattning med kunder från endast de två största fastighetsmäklarföretagen. Andelen 
nöjda kunder är lägre bland de två största företagen än bland mindre aktörer. Generellt i 
branschen har andelen nöjda kunder ökat mellan åren. Dock visar undersökningen att 
kunderna antingen är mycket nöjda med sin fastighetsmäklare eller mycket missnöjda. 
Missnöjda kunder ses mellan 0-60 och mycket nöjda kunder mellan 75-100. Det föreligger 
alltså en stor variation i relationen mellan säljaren och fastighetsmäklaren.147 
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Figur 4. Kundnöjdhet fastighetsmäklare (Svenskt Kvalitetsindex, 2008) 
 
Bilden nedan visar kundernas uppfattningar från den bild de hade av fastighetsmäklarföretaget 
innan köpt tjänst till hur lojal kunden senare blivit efter utfallet.  
 

Figur 5. Kundprofil fastighetsmäklare (Svenskt Kvalitetsindex, 2008) 
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Undersökningen visar att säljare ställer olika höga krav på sina fastighetsmäklare. Mer eller 
mindre spridning ses på alla punkter men störst är skillnaderna mellan upplevd servicekvalitet 
och prisvärde. Vissa faktorer är avgörande för om kunderna ska bli nöjda enligt 
undersökningen. Kunderna anser det vara ytterst viktigt att mäklaren håller det som utlovats 
före tjänstens utfall och att mäklaren är pålitlig under försäljningen. Dessutom vill kunderna 
att försäljningen ska skötas bra och att fastighetsmäklaren ska visa engagemang och ge bra 
service.  
 
Av undersökningen kan utläsas att fastighetsmäklarföretagen måste arbeta hårdare för att 
skapa lojala kunder. Även fast kunderna är nöjda med tjänsten innebär det inte att de är lojala 
mot det företag eller den mäklare som de köpte tjänsten av.  
 
Undersökningen visar också att äldre människor är mer nöjda än yngre med sina 
fastighetsmäklare. Stora regionala skillnader kan också urskiljas där kunder i 
storstadsområden är tydligt mindre nöjda än kunder på mindre orter och landsbygd.  
 
Andelen klagande kunder är relativt låg, ungefär åtta procent, men genom undersökningen har 
även framkommit att en ungefär lika stor andel kunder ansett sig ha anledning att klaga men 
inte funnit det mödan värt.148 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kopplas det insamlade empiriska materialet till de teorier som presenteras i 

referensramen. Syftet med analyskapitlet är att påvisa likheter och skillnader mellan svaren 

från intervjupersonerna som arbetar i fastighetsmäklarbranschen (eller i relation till den) 

samt vad teorierna inom samma område belyser. 

 

 
 

6.1 Fastighetsmäklarlagens brister och utvecklingsmöjligheter 
 
 

I detta avsnitt analyseras de brister och utvecklingsmöjligheter som respondenterna lyfte fram 

under intervjuerna. Vi presenterar utifrån vår teoretiska referensram hur lagstiftningen 

påverkar tjänstekvaliteten och hur denna skulle kunna stärkas.  

 

 
Enligt Sandholm måste tjänsteproducenten ha kunskap om kundernas olika behov för att 
kunna skapa god kvalitet på den tjänst som erbjuds149. Då fastighetsmäklartjänsten är så pass 
lagreglerad och bestämmer inom vilka ramar tjänsten får utformas och hur fastighetsmäklaren 
ska leverera tjänsten utgår vi ifrån att tjänsteproducenten här kan anses som lagstiftaren. Det 
är i detta fall lagstiftaren som måste ha god kunskap om kundernas olika behov för att kunna 
utforma lagen på ett sätt som ger utrymme att kunna tillfredställa dessa. Detta för att mäklaren 
sedan ska kunna erbjuda en tjänst vilken uppfyller kundernas alla behov, vilket skapar god 
kvalitet för kunden. Ett exempel på att detta försöker att efterlevas är det nya lagförslaget där 
fastighetsmäklaren ska kunna erbjuda kringtjänster för att komplettera den huvudsakliga 
tjänsten. Kringtjänster har efterfrågats av fastighetsmäklarnas kunder i hög grad under en 
längre tid vilket är tydligt enligt de undersökningar som Temo utfört på uppdrag från 
Mäklarsamfundet150.  
 
Zacharias anser att en svaghet i nuvarande lagstiftning är budgivningssystemet, vilket inte är 
lagreglerat, då detta påverkar mäklarens trovärdighet negativt. Eftersom bud inte är bindande 
tror Zacharias att det skapar en misstro hos spekulanter eftersom buden är svåra att 
kontrollera. Ett sätt att höja kvaliteten på tjänsten är att ta in detta i lagen och precisera hur 
budgivningen samt redovisningen av bud ska gå till. Detta skapar en öppenhet och mäklarens 
trovärdighet kan i mindre utsträckning komma att ifrågasättas. Forskarteamet Parasuraman, 
Berry och Zeithaml skriver om olika kvalitetsdeterminanter vilka påverkar upplevd 
tjänstekvalitet hos kunden. En av dessa är Assurance, vilken syftar till tjänsteleverantörens 
trovärdighet. Fastighetsmäklarens trovärdighet är en viktig faktor för upplevd tjänstekvalitet 
ur ett kundperspektiv. 
 
Även Jingryd anser att nuvarande lagstiftning bör tydliggöras, han syftar främst på 
omsorgsplikten. Jingryd anser att fastighetsmäklarens upplysningsplikt inte är tillräckligt 
tillfredställande i dagens lagstiftning. Han anser att lagen bör tydliggöras gällande 
upplysningsplikten, vad mäklaren ska ge råd om och upplysa köpare och säljare om. Jingryd 
tycker att lagstiftaren bör utforma upplysningsplikten till att omfatta det mäklaren känner till 
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eller borde känna till. Vidare anser Jingryd att lagstiftaren bör införa en skyldighet för 
mäklaren att föra dokumentation under förmedlingsarbetet. Detta för att 
fastighetsmäklarnämnden ska kunna kontrollera de uppgifter som berör anmälningar, vilket 
gör det lättare att utreda vad som har hänt och för att kunna fälla på rätt grund. Han får stöd av 
Zacharias som delar åsikten att fastighetsmäklaren bör föra dokumentation under 
förmedlingsarbetet. Även detta bör göras för att stärka fastighetsmäklarens trovärdighet, 
Assurance, och bidra till en högre tjänstekvalitet för kunden. 
 
 

6.2 Fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman 
 
 
Under intervjuerna med experterna inom de fastighetsrättsliga områdena gick åsikterna kring 

fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman delvis isär. De flesta förespråkar denna 

utformning medan endast en ställer sig väldigt frågande till utformningen. I detta avsnitt 

lyfter vi fram de aspekter som påverkar tjänstekvaliteten positivt respektive negativt genom att 

fastighetsmäklaren är opartisk mellanman.  

   

 
6.2.1 Opartisk mellanman – positivt för tjänstekvaliteten 
 
Den empiri som framkommit genom intervjuerna har inte bidragit till att styrka en eventuell 
positiv relation mellan att vara opartisk mellanman och producera god tjänstekvalitet till sina 
kunder. Mestadels framkom faktorer som är bra i andra sammanhang men inte för att bidra till 
ökad tjänstekvalitet. Respondenterna som är för denna utformning av tjänsten betonar flera 
olika aspekter som är positiva för konsumentskyddet. Nuvarande tjänsteutformning är effektiv 
och medför låga transaktionskostnader anser flera av dem. Dessutom påpekar de att just 
kostnadsfrågan är viktig då tjänsten är relativt billig i jämförelse med många andra länder. En 
befintlig teori om vad som kan kallas en kvalitativ tjänst är en av Garvins 
kvalitetsdefinitioner, där han anser att kvalitet är värde i relation till kostnad151. Författaren 
anger här att en kvalitetstjänst är den som ger ett bra värde till ett acceptabelt pris152. Vad som 
är ett acceptabelt pris angående fastighetsmäklartjänsten och vad kunderna är beredda att 
betala är oklart.  
 

6.2.2. Opartisk mellanman – negativt för tjänstekvaliteten 
 
Zacharias anser att nuvarande lagstiftning kring mäklarens opartiska ställning inte är 
tillräcklig. Han menar på att det är mentalt omöjligt för en mäklare att hålla sig helt opartisk 
när ersättningssystemet är uppbyggt så att mäklarens arvode betalas av den ena parten. Han 
anser även att undantaget ifrån den opartiska ställningen, gällande att mäklaren ska verka för 
ett så högt pris som möjligt är mycket märkligt. Svårigheten med mäklarens opartiskhet 
gällande prisfrågan styrks även av Melin. Han menar att balansgången som mäklaren måste 
klara kan bli svår då mäklaren tenderar att ta tillvara sin uppdragsgivares intressen i något 
högre grad.  
 
En av forskarteamet Parasuraman, Berry och Zeithamls fem kvalitetsdeterminanter är 
Reliability, pålitlighet, som handlar om huruvida tjänsteleverantören lyckas utföra tjänsten 
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som denne utlovat. Reliability mäter även hur tillförlitlig tjänsten är.153 Pålitlighet är enligt 
många studier en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna. Ur kundens perspektiv är detta centralt i 
”kvalitet” då pålitlighet står i nära koppling till säkerhet. Kunden vill känna att den kan lita på 
att få sina förväntningar infriade.154 En annan av de fem kvalitetsdeterminanterna är 
Responsiveness, anpassningsförmågan, som handlar om tjänsteproducentens förmåga att 
anpassa sig till kunden. 155 
 
Fastighetsmäklarens Reliability, pålitlighet är någonting som kan komma att ifrågasättas av 
kunderna då fastighetsmäklaren ska vara opartisk i alla hänseenden förutom i prisfrågan. 
Detta leder till att fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman blir ”i princip opartisk 
men lite mer åt sin uppdragsgivare156”. I fastighetsmäklarlagen står det att 
”Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god 

fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens 

intresse”
157

. Lagen uttalar att mäklaren ska vara opartisk och tillvarata båda parters intressen, 
men då mäklaren ska stå på säljarens sida gällande priset kan pålitligheten komma att 
ifrågasättas av den köpande parten. Detta är någonting Zacharias anser vara en brist i den 
opartiska ställningen då det är motsägelsefullt. Köparen måste känna full tillit till 
fastighetsmäklaren vilket kan vara svårt i dessa situationer. Ovanstående resonemang kan 
göra att tjänsteutformningen i detta hänseende kan upplevas mindre tillförlitlig vilket påverkat 
tjänstekvaliteten negativt.  
 
Tjänsten är även utformad så att fastighetsmäklaren enbart får betalt vid en försäljning av 
förmedlingsobjektet, det vill säga att mäklaren inte får betalt om denne lagt ner mycket arbete 
på förmedlingen men att kontrakt aldrig blir upprättat. Detta är någonting som kan leda till att 
mäklarens pålitlighet ifrågasätts i det hänseende att denne kan komma att undanhålla sådan 
information som kan skrämma bort en eventuell köpare Detta stärks av Jingryd samt 
Thuresson. Mäklaren måste informera om allt den känner till, men då denne kan riskera att bli 
utan lön kan det i vissa fall vara risk att mäklaren underlåter sig att informera köparen. 
Jingryd menar att denna utformning är negativ för tjänstens kvalitet vilket även kan styrkas 
genom Parasuraman, Berry och Zeithamls kvalitetsdeterminant Reliability.  
 
Thuresson betonar en aspekt som även den kan komma att påverka mäklarens pålitlighet. Han 
upplever att det är svårt att vara opartisk i vissa situationer då fel i fastighet förekommer. 
Mäklaren har en skyldighet att berätta allt han känner till om fastigheten för köparen men 
enligt Thuresson kan detta ibland vara en svår balansgång beroende på att det kan äventyra att 
affären slutförs. Detta stärks av Öhrn och Melin som belyser en del av denna problematik. Då 
mäklarens upplysningsplikt kan komma att äventyra ett köp är risken här att mäklaren 
undanhåller viss information för köparen till förmån för egen vinning. Även denna 
problematik kan kopplas till mäklarbranschens ersättningssystem. I de fall en mäklare 
underlåter sig att upplysa en köpare om sådana vitala delar äventyras mäklarens pålitlighet 
vilket kan anses ha en negativ inverkan på tjänstekvaliteten. 
 
Ett skäl till att ändra nuvarande ersättningssystem med provision är att styrka mäklarens 
opartiska ställning, enligt Melin. Provisionsersättning ger mäklare incitament att driva igenom 
försäljningar snabbt och en åtgärd i ersättningssystemet skulle möjligen kunna minska den 
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risken. Melin ser ett problem i nuvarande utformning att mäklare och säljare får ”alltför 
sammanfallande intressen”. En ändring av provisionssystemet kan enligt detta resonemang 
vara positivt och leda till en högre grad av pålitlighet för mäklaren vilket höjer 
tjänstekvaliteten. 
 
Lagen säger även att ”Fastighetsmäklaren får inte företräda köpare eller säljare som ombud. 

Mäklaren får dock åta sig begränsade åtgärder i den mån god fastighetsmäklarsed medger 

det”.
158

 Då tjänsten är lagstiftad på detta sätt medför det svårigheter att som mäklare anpassa 
sig efter kundens förväntningar och behov i vissa avseenden. Detta styrks av Öhrn som menar 
att en svårighet med mäklarens opartiska ställning är att kunderna kan tycka att mäklaren inte 
hjälper till i tillräcklig utsträckning. Responsiveness, anpassningsförmågan, som handlar om 
tjänsteproducentens förmåga att anpassa sig till kunden159 kan i detta fall bli svårt då lagen 
sätter gränser för hur mycket fastighetsmäklaren har möjlighet att anpassa sig till kundernas 
önskemål. En låg anpassningsförmåga påverkar tjänstekvaliteten negativt.  
 
Enligt Melin kan det ibland brista i de köpekontrakt som fastighetsmäklarna upprättar på 
grund av deras bristande kunskaper inom det juridiska området. Assurance, tillförlitlighet som 
handlar om tjänsteproducentens kunskap och trovärdighet är en kvalitetsdeterminant som kan 
komma att påverkas negativt utifrån denna aspekt. Då kontrakt är en mycket central del i 
fastighetsöverlåtelsen är det mycket viktigt att dessa blir korrekt utformade. 
Fastighetsmäklaren har inte enligt lag någon skyldighet att upprätta kontrakt mellan köpare 
och säljare utan kan om denne vill anlita en utomstående att utföra detta. Det är dock kutym 
inom branschen att mäklaren upprättar kontrakt160. Mäklarnas bristande kunskaper gällande 
upprättande av kontrakt kan utifrån detta hänseende påverka tjänstekvaliteten negativt. 
 
Thuresson menar att ett problem som ibland uppstår är att köparen upplever att mäklaren 
arbetar på uppdrag av säljaren och endast står på dennes sida. Thuresson menar att det är 
väldigt viktigt att informera köparna om mäklarens roll som opartisk mellanman så att de 
förstår att även de har möjlighet att få rådgivning. Detta är någonting som även styrks av 
andra respondenter. Empati är en av kvalitetsdeterminanterna vilken syftar till 
tjänstepersonalens förmåga att förstå kunden och kunna sätta sig in i dess situation, samt 
kunna inta dennes perspektiv.161 Här lyfter Thuresson fram en viktig aspekt som är 
grundläggande för att mäklarens opartiska roll ska fungera. Det är viktigt att 
fastighetsmäklaren även sätter sig in i köparens perspektiv och inte tar det för givet att denne 
har vetskap om mäklarens roll. Brister mäklaren i denna del medför det en negativ effekt på 
tjänstekvaliteten.   
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6.3 Tjänsteutformningen i Danmark - Alternativ tjänsteutformning  
 
 
I detta avsnitt presenteras en analys kring den danska fastighetsmäklartjänsten, vilken kan 

vara en alternativ utformning till den svenska tjänsteutformningen. Tanken var att få vetskap 

om hur hög kvalitet den danska fastighetsmäklartjänsten håller i relation till den svenska 

motsvarigheten. 

 

 
Tjänsteutformningen i Danmark skiljer sig på många sätt ifrån den svenska. Mäklaren i 
Danmark får inte stå opartisk mellan parterna utan denne måste representera enbart en av 
parterna162. Då konsumenterna i Danmark anlitar en advokat vid kontraktsskrivning ställs inte 
samma krav på vad fastighetsmäklaren ska upplysa om enligt Jingryd. Han tror även att 
konsumenten troligen inte förväntar sig att mäklaren ska upplysa lika mycket om fastigheten 
då säljaren är skyldig att göra detta. I Danmark ligger det ett större ansvar på säljaren då 
denna har en uppgift att ”deklarera” husets tillstånd vilket sedan leder till en friskrivning163. 
Med denna utformning hamnar fastighetsmäklarens roll mindre i fokus och säljarens 
tillförlitlighet är viktigare än mäklarens då det är säljaren som har den största 
upplysningsskyldigheten. En av Parasuraman, Berry och Zeithamls kvalitetsdeterminanter är 
Assurance, tillförlitlighet, vilken inrymmer upplevelsen av bland annat tjänstepersonalens 
trovärdighet164. Då fastighetsmäklaren i Danmark inte får stå opartisk har den inte samma 
skyldigheter som den svenska mäklaren. Det ligger inte lika stor vikt i den danska 
fastighetsmäklarens tillförlitlighet gentemot köpande part, som det gör i den Svenska 
fastighetsmäklartjänsten, där mäklaren måste vara opartisk och tillvarata båda parters 
intressen. Den danska fastighetsmäklarens tillförlitlighet kan istället fokuseras till enbart en 
part, medan den svenska mäklaren måste vinna tillförlitlighet hos två parter. Säljarens 
tillförlitlighet är mycket viktig i denna utformning och Ekelund känner en större osäkerhet i 
den danska fastighetsmäklartjänsten. Han menar på att det kan bidra till att köparen kan bli 
lurad i högre grad då säljaren kanske undanhåller viktig information gällande fastigheten.  
 
Assurance inrymmer även upplevelsen av tjänstepersonalens kunskap165. Thuresson anser att 
de svenska fastighetsmäklarna är mer kunniga än de danska mäklarna då vi i Sverige 
tillhandahåller den juridiska biten, exempelvis kontraktsskrivning. Jingryd har uppfattningen 
att de danska kunderna inte har samma förväntningar på att fastighetsmäklaren ska kunna den 
juridiska biten lika mycket som den svenska fastighetsmäklaren. Ur denna aspekt kan den 
svenska fastighetsmäklaren anses mer kunnig vilket medför en högre tjänstekvalitet. Ur en 
annan synvinkel kan det även ses utifrån att köpekontraktet i Danmark blir korrekt utformat 
då det är en advokat eller notarie som upprättar kontraktet. Melin påpekar att den svenska 
fastighetsmäklaren sällan är expert inom det juridiska området och det kan därför brista i 
kontrakten i vissa fall. 
 
Enligt Jingryd är den Danska tjänsteutformningen lätt att förstå för inblandade parter vilket 
kan leda till fler nöjda kunder än i Sverige. Thuresson är inne på samma spår, han menar att i 
den danska tjänsteutformningen är rollerna tydligare och konsumenterna behöver inte tvivla 
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på var mäklaren står. Thuresson tror att det är 50/50 om konsumenten känner till att den 
svenska fastighetsmäklaren är opartisk.  
 
Parasuraman, Berry och Zeithamls kvalitetsdeterminant, Responsiveness, anpassningsförmåga 
som handlar om viljan och förmågan att anpassa sig till kunderna är svår att praktisera fullt ut 
i den svenska tjänstutformningen.  Den Svenska fastighetsmäklaren får inte inta någon parts 
parti, vilket innebär att denne inte kan anpassa sig till kunderna till fullo utan att bryta mot 
fastighetsmäklarlagen. Den Danska tjänsteutformningen tillåter mäklaren att utforma en tjänst 
där mäklaren kan anpassa sig efter kunderna och i allt tillvarata sin parts intressen. Utifrån 
denna aspekt ger den Danska tjänsteutformningen en högre grad av tjänstekvalitet jämfört 
med den svenska.  
 
En fördel som Ekelund ser med den danska fastighetsmäklartjänsten är att köparen kan anlita 
en köpmäklare. Ekelund tror att det i Sverige finns en marknad för köpmäklare, det vill säga 
en mäklare som anlitas av köparen för att hjälpa denne vid köp av ny bostad. I Sverige finns 
det ingen möjlighet att erbjuda denna tjänst i dagsläget utan att bryta mot lagen. Mäklaren ska 
idag stå opartisk vilket innebär att en mäklare som anlitas på uppdrag av köparen även måste 
vara opartisk och ta säljarens parti. Ekelund menar på att en mäklare aldrig kan vara en 
opartisk mellanman om denne företräder enbart köparen. I Danmark erbjuds denna tjänst utan 
att bryta mot lagen. Även här kan Responsiveness, Anpassningsförmågan, tolkas in då vi kan 
se ett behov av denna tjänst men vi kan i Sverige inte tillgodose detta utan att bryta mot 
fastighetsmäklarlagen. Anpassningsförmågan hamnar här i kläm.  
 
De intervjuade experterna tar upp en aspekt vilken de flesta delar åsikt om. Jingryd, Melin, 
Örn samt Ekelund påpekar att den danska tjänsten medför högre kostnader för 
konsumenterna. De menar på att det är två personer som ska avlönas medan den svenska 
tjänsteutformningen innebär att enbart en person ska avlönas. Zacharias avvisar hela 
resonemanget om att det skulle bli dyrare för konsumenterna att ha varsin mäklare. Han 
menar på att om konsumenterna har råd att lägga miljontals kronor på nya bostäder känns inte 
mäklararvoden så kostsamma i relation till det. Tjänstens pris påverkar i många fall kundens 
förväntningar. Ett högt pris på en tjänst förväntas ge bättre kvalitet än ett lågt pris166. Att 
anlita en mäklare kan upplevas som relativt dyrt vilket leder till att det ställs höga krav på vad 
mäklaren ska prestera för att kundernas förväntningar ska infrias. Den svenska 
fastighetsmäklartjänsten kan utifrån denna aspekt anses mycket prisvärd då den är billigare än 
andra länder men att mycket beror på hur den enskilda mäklaren utför den utlovade tjänsten.  
 
Ulf Jensen, professor vid avdelningen för fastighetsvetenskap på Lunds universitet, belyser 
detta i en artikel ur tidningen Fastighetsmäklaren. Jensen anser att Sverige har den mest 
prisvärda mäklarna i hela Europa. Jensen har jämfört den svenska tjänsten med den tyska där 
mäklaren inte har något juridiskt ansvar vilket den svenska fastighetsmäklaren har. Svenska 
fastighetsmäklare har mycket större ansvar och får mindre betalt än de tyska 
fastighetsmäklarna.167 I den danska tjänsten kan kunderna rimligtvis förväntas ha ännu högre 
krav på både mäklaren och tjänsten då denna är mer kostsam. Konsumenten bedömer vad den 
får i förhållande till vad den är beredd att betala168. Med utgångspunkt från ovanstående kan 
en rimlig slutsats vara att svenska konsumenter får relativt mycket för pengarna när de anlitar 
en fastighetsmäklare. Enligt Jingryd får de i många fall det den danska konsumenten får fast 

                                                           
166

 Sörqvist, 2000, s. 38. 
167

 Fastighetsmäklaren, nr 1, 2010 
168

 Edvardsson & Larsson, 2004, s. 87. 



52 

 

till ett lägre pris. Jingryd menar på att om Sverige kan erbjuda en person som tillgodoser allt, 
istället för två personer, så har Sverige det som andra länder har fast billigare.  
 
 

6.4 De kommande kringtjänsternas påverkan på tjänstekvaliteten 
 
 
I dagsläget tillåter inte fastighetsmäklarlagen att registrerade fastighetsmäklare erbjuder 

sina kunder diverse tjänster utöver själva förmedlingen. Fastighetsmäklaren får inte ägna sig 

åt förtroenderubbande verksamhet och ingenting får skada den opartiska ställningen. Den 

nya fastighetsmäklarlagen som senare ska träda i kraft kommer att innebära stora 

möjligheter för fastighetsmäklarna att erbjuda kunderna vissa kringtjänster för att 

komplettera förmedlingstjänsten. Detta kommer att påverka tjänstekvaliteten. Här analyseras 

intervjupersonernas ståndpunkter mot befintlig teori. 

 

 
En av de stora förändringarna i och med den nya fastighetsmäklarlagens införande är 
möjligheten för mäklare att erbjuda sina kunder kringtjänster. Respondenterna hade delade 
meningar om både betydelsen och nyttan med detta. Tre av dem ställer sig positiva till att 
fastighetsmäklartjänsten blir mer innehållsrik. Alla tre tror att tjänstens kvalitet kommer att 
öka vilket kommer att gynna kunderna. Zacharias och Melin anser båda att denna förändring 
gör att konsumenternas efterfrågan tillgodoses på ett bättre sätt. Fastighetsmäklarnas kunder 
vill ha ut mer av tjänsten och framförallt att mäklaren hjälper till med fler delar i en 
bostadsaffär, anser de. Zacharias och Öhrn ser även att det ökar kundnyttan för konsumenter, 
dock påpekar Öhrn att det inte får gå ut över mäklarens opartiska ställning då det kan drabba 
kunden på ett negativt sätt.  
 
Efterfrågan på dessa tjänster stöds av den undersökning som Synovate Temo utförde på 
uppdrag av Mäklarsamfundet 2006. I undersökningen tillfrågades 500 hushåll om deras 
intresse av att få sidotjänster förmedlade av sin fastighetsmäklare. Hela 93 procent svarade att 
de var intresserade av att få en tjänst förmedlad. Enligt Mäklarsamfundet tyder 
undersökningen på att de svenska fastighetsmäklarna inte har möjlighet att erbjuda sina 
kunder den service de vill ha och förväntar sig.169  
 
I motsats till detta anser både Jingryd och Thuresson att införandet av kringtjänster kan 
komma att påverka kvaliteten på den huvudsakliga tjänsten som kunden köper, själva 
förmedlingen av bostaden. Jingryd ser en negativ aspekt på det hela då risken finns att de 
stora fastighetsmäklarföretagen kommer gynnas av detta och slå ut de mindre. Även Zacharias 
stämmer in i just detta resonemang.  En sådan marknad kan innebära en nackdel för 
konsumenten eftersom konkurrensen förändras, menar Jingryd.  
 
Thuresson ser farhågor i att själva kärntjänsten urholkas då fastighetsmäklaren även ska 
erbjuda andra tjänster. Thuressons resonerar att detta kan innebära att kärntjänsten, att 
förmedla bostaden blir mindre viktig.  
 
I aspekten på hur kvaliteten på den huvudsakliga tjänsten kommer att påverkas menar 
författarna Grönroos och Edvardsson et al att kärntjänsten behöver kompletteras med 
bitjänster och stödtjänster. Detta för att tjänsteproducenten ska kunna skapa ett tjänstekoncept 
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med en kombination av det tre olika delarna.170 Undersökningen som Synovate Temo 
genomförde år 2006 visar att fastighetsmäklarnas kunder är i behov av ytterligare tjänster från 
sina mäklare171. Edvardsson et al menar att för att tjänsten ska uppnå rätt kvalitet för kunderna 
måste primära och sekundära behov tillgodoses av tjänsteproducenten. Först då blir kunderna 
nöjda med tjänsten som helhet.172 Den undersökning som Svenskt kvalitetsindex genomförde 
år 2008 visar att fastighetsmäklarbranschen som helhet har ett problem med att infria 
kundernas förväntningar. En tydlig skillnad kan urskiljas mellan vad kunderna förväntar sig 
och hur nöjda de är efter att bostadsaffären är klar.173 Edvardsson et al skriver om vikten av 
att tjänsteproducenten har en god förståelse för sina kunder och deras behov. För att göra 
kunden nöjd måste både primära och sekundära behov tillgodoses. Författarna menar också att 
kunderna har underförstådda sekundära behov som de förutsätter att tjänsteproducenten 
tillgodoser i samband med deras primära behov.174 Med utgångspunkt från ovanstående kan 
en rimlig slutsats vara att fastighetsmäklarnas kunder länge har haft behov som mäklartjänsten 
inte kunnat tillgodose. Tänkbart är att med hjälp av dessa kringtjänster får mäklarna större 
möjligheter att infria kundernas alla behov och på så vis skapa en mer kvalitativ tjänst.  
 
 

6.5 Kundförväntningar på den svenska fastighetsmäklartjänsten 
 
 
I detta avsnitt presenteras en analys av intervjupersonernas svar kontra befintlig teori inom 

området kundförväntningar. 

 

 
Genom intervjusvaren framkommer en relativt entydig bild av kundernas förväntningar på 
fastighetsmäklaren. De flesta av intervjupersonerna anser att kunderna har höga 
förväntningar, speciellt säljare som anlitar en fastighetsmäklare för att förmedla deras bostad. 
Jingryd anser att säljarnas förväntningar är höga eftersom de förväntar sig att få ut ett högre 
pris än om de hade försökt sälja bostaden på egen hand.  Däremot gör han skillnad på 
kundernas förväntningar och på vad man som kund borde kunna förvänta sig. Detta går att 
jämföra med vad forskarteamet Parasuraman, Zeithaml och Berry skriver. De beskriver 
förväntningar som kundernas behov och åtrå. Skillnad finns mellan vad kunderna tycker att en 
tjänst borde innehålla och vad den ska innehålla175.  Jingryd betonar vikten av att mäklaren är 
kunnig och ger ett påläst intryck gentemot alla denne möter. Detta överensstämmer med det 
Parasuraman, Zeithaml och Berry skriver angående kvalitetsdeterminanten Tillförlitlighet. De 
menar att en av kundens bedömningspunkter för att urskilja kvalitet är just 
tjänsteproducentens kunskap och trovärdighet176. 
 
Genomgående i alla intervjusvar från experterna är att fastighetsmäklarna brister i sin 
information till sina kunder. Förväntningarna är höga mycket beroende på att kunderna inte 
känner till vad fastighetsmäklarens uppgifter är. Melin påtalar att kunder kan få uppfattningen 
att det är fastighetsmäklaren som tar de avgörande besluten i affären. Detta eftersom köpare 
av en bostad oftast bara träffar mäklaren ända tills det är dags att skriva kontrakt. Även 
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Thuresson är inne på detta resonemang då han anser att kunderna inte alltid vet vad 
fastighetsmäklaren tar betalt för. Även Öhrn som har mycket kundkontakt bekräftar att ett 
stort problem är att kunderna i många fall missuppfattar mäklarens roll. Öhrn och Jingryd 
anser också att det är fastighetsmäklarens skyldighet att informera sina kunder om vad deras 
respektive roller är i affären. Dessa roller är självklara för mäklaren men inte för folk i 
allmänhet och dessutom är det inte tillräckligt intressant för gemene man, enligt Jingryd. 
Detta stämmer dock inte överens med det Sörqvists skriver angående kundförväntningar. Han 
menar att en betydelsefull tjänst för kunden innebär att denne skaffar sig kunskaper och 
förståelse som kommer att ligga till grund för väl genomtänkta förväntningar177.  Zacharias 
menar att fastighetsmäklarna måste bli mer säkra på sin uppgift och roll för att konsumenterna 
ska förstå bättre. Det är upp till mäklarna att förbättra denna fråga. Tydligt är att 
fastighetsmäklarna inte kan förlita sig på att konsumenterna läser lagtexten. Jingryd menar 
dessutom att för många aspekter inte är lagreglerade vilket ökar svårigheten för 
konsumenterna att förstå.   
 
Fastighetsmäklaren bör informera både köpare och säljare till den grad att inga missförstånd 
gällande deras respektive roller finns. Att förstå kunden är mycket viktigt för att en tjänst ska 
kunna uppfattas som kvalitativ. De kvalitetsfaktorer som beskrivs av Parasuraman, Zeithaml 
och Berry betonar just vikten av att tjänsteproducenten har empati och kan sätta sig in i 
kundens situation178. Här märks en tydlig brist i detta moment eftersom fastighetsmäklarna 
brister så pass mycket i sin information till kunderna. Öhrn har även statistik som visar att 
bristande information är den vanligaste orsaken till att hon som kundombudsman får ta emot 
samtal ifrån konsumenter.  
 
En annan viktig del i vad som påverkar kunders förväntningar är tjänsteproducentens 
marknadsföring. Öhrn menar att det är viktigt att fastighetsmäklaren marknadsför sig på ett 
sätt som denne kan stå för, detta instämmer även Zacharias i. Det som utlovas utåt mot 
kunderna ska också vara det som levereras. Detta är mycket omskrivet av flera författare. 
Grönroos och forskarteamet Parasuraman, Zeithaml och Berry betonar vikten av att vara 
korrekt i sin marknadsföring. Författarna menar även att ju mer en tjänst lovar, desto högre är 
kundernas önskningar och förväntningar179. Grönroos menar att en felaktig relation mellan 
marknadsföringen och tjänstens utfall leder till dåligt rykte och färre kundrelationer180. Även 
Sörqvist instämmer i att det är mycket viktigt att marknadsföringen stämmer väl överens med 
det verkliga utfallet181. 
 
Experternas svar angående vad de tror att fastighetsmäklarnas kunder förväntar sig var 
blandade. Thuresson tror att säljaren av en fastighet förväntar sig mycket eftersom denne kan 
välja vilken fastighetsmäklare som ska få uppdraget. Öhrn anser att kunderna har höga 
förväntningar på sin fastighetsmäklare och vänder sig till denne med förtroende. Hon menar 
att de flesta bostadsaffärer idag sker genom fastighetsmäklare och att det är ett tydligt tecken 
på att kunderna har förtroende för mäklarna. Melin och Thuresson är inne på samma konkreta 
spår. De tror att förväntningarna hos säljarna när de anlitar en fastighetsmäklare främst 
handlar om att få ett högt pris för sin bostad och en snabb affär.  
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Flera av respondenterna skiljde på olika slags förväntningar som kunderna har på sin 
fastighetsmäklare. Detta kan jämföras med det Parasuraman, Zeithaml och Berry beskriver 
som tre nivåer av förväntningar. De menar att förväntningarna kan delas in i vad kunden 
önskar sig, vad kunden är villig att acceptera och vad kunden antar är troligt182. Däremellan 
finns en toleranszon som separerar önskad tjänstenivå och acceptabel tjänstenivå183 . 
Edvardsson beskriver denna toleranszon som rörlig och som till viss del kan styras av den 
som producerar tjänsten eller under själva tjänsteprocessen184. Detta får också stöd av 
Johnston som menar att kundens grad av delaktighet avgör hur stor toleranszonen är185. 
 
Vi skiljer här på köpare av en bostad och säljare av en bostad. Jingryd, Melin och Thuresson 
är överens om att säljaren önskar sig en fastighetsmäklare som tar hand om allt rörande 
bostadsaffären. Jingryd och Melin är båda inne på att människor vill ha tid och därför önskar 
sig att mäklaren tar hand om det mesta så att de själva inte behöver lägga ner så mycket av 
den lediga tiden. Köparna har däremot inte speciellt höga förväntningar enligt flera av 
respondenterna. Jingryd menar att köparna önskar sig information i så hög grad som möjligt 
från fastighetsmäklaren. Thuresson är av uppfattningen att köparna, i och med att de inte 
väljer fastighetsmäklare utan bara får ta den som säljaren valt, inte har några speciella 
förväntningar. De förväntar sig att de ska ta hand om affären på egen hand och har försökt 
informera sig själva i så hög grad som möjligt. Öhrn tror inte heller att köparna har några 
speciella önskningar, utöver att vad mäklaren säger ska stämma, då de ofta tror att mäklaren 
står på säljarens sida. 
 
Några av respondenterna betonar även att det finns en lägstanivå på mäklarnas tjänster som 
kunderna är villiga att acceptera. Thuresson menar att kunderna ska kunna lita på 
fastighetsmäklaren till 100 procent och att det ska finnas full insyn i allt som sker i affären. 
Jingryd var å sin sida inne på att mäklarna åtminstone ska ha tillräcklig kunskap om alla de 
delar som ingår i utbildningen. Kunderna ska kunna förvänta sig att mäklaren kan svara på 
frågor angående byggnadsteknik, juridik i allmänhet och om objektet som förmedlas i 
synnerhet. 
 
Vad som även framkommit under intervjuerna är att flera respondenter drar slutsatsen att 
fastighetsmäklarnas kunder är nöjda med den tjänst de köper. Detta baserar de på att en 
övervägande stor del av alla bostadsförsäljningar genomförs via mäklare och att andelen 
klagande kunder är så pass liten. Frågan är om denna slutsats verkligen är rimlig. Den 
undersökning som genomfördes av Svenskt kvalitetsindex (SKI) år 2008 visar en helt annan 
bild av hur nöjda kunderna verkligen är. Där kan tydligt urskiljas stor variation i andelen 
nöjda kunder mellan olika fastighetsmäklarföretag. Branschen som helhet når inte upp i 
närheten av nivåer som skulle kunna spegla kopplingen nöjda kunder och andelen 
bostadsförsäljningar som genomförs via fastighetsmäklare. Med undersökningen som grund 
kan en rimlig slutsats vara att branschen som helhet inte har så nöjda kunder.    
 
 

                                                           
182

 Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1993, s. 10. 
183

 Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1993, s. 6. 
184

 Edvardsson m.fl, 1998, s. 57. 
185

 Johnston, 1995, ss. 46-61. 



56 

 

6.6 Aktiva fastighetsmäklares erfarenheter 
 
 
I detta avsnitt kopplar vi ihop den empiri som erhölls genom intervjuer med de aktiva 

fastighetsmäklarna och den relevanta teori som återfinns i referensramen. 

 

 
6.6.1 Opartisk mellanman 
 
De aktiva fastighetsmäklarna hade åsikter och erfarenheter som stämde väl överens med 
experternas uppfattningar kring mäklarens roll som opartisk mellanman. Samtliga av de 
intervjuade fastighetsmäklarna upplever ibland problem med att säljarna i en bostadsaffär 
tycker eller tror att mäklarna ska företräda dem. Även fastighetsmäklarna betonade att priset 
på tjänsten är en stor fördel för konsumenterna, eftersom den är billigare än i många andra 
länder. De upplever liksom experterna att tjänstens utformning ger en trygghet för 
konsumenterna i bostadsaffärer. Nackdelarna som lyftes fram med utformningen av tjänsten 
kan även de kopplas ihop med experternas åsikter. Problem som respondenterna lyfte fram 
rörde hur långt opartiskheten ska gå och att mäklarnas vinstintressen ibland kan bli för stora. 
 
Respondenterna var oeniga angående kundernas kunskaper om fastighetsmäklarens roll. Två 
av dem ansåg att det är vanligt att säljaren av en bostad förutsätter att mäklaren står på dennes 
sida. Dock ansåg Ekelund och Thuresson att det ligger på mäklarens ansvar att informera 
kunderna om deras respektive roller i en bostadsaffär. 
 
6.6.2 Tjänstekvalitet 
 
Det som framkommit genom intervjuerna med de tre aktiva fastighetsmäklarna är att de anser 
att kunderna vill ha en mäklare som inger förtroende, är tillgänglig, skapar trygghet och får ut 
ett högt pris vid försäljningen. Detta kan relateras till det Sörqvist beskriver där tjänstens 
betydelse och kundernas intresse för tjänsten inverkar på deras förväntningar. En mer 
intressant och betydelsefull tjänst för kunden innebär att denne skaffar sig kunskaper och 
förståelse som kommer att ligga till grund för väl genomtänkta förväntningar. Ju mindre 
viktig tjänsten är för kunden desto mer skapas förväntningarna genom ogenomtänkta intryck. 
186 Då försäljning samt köp av bostad är stora affärer, ibland den största affären i en 
konsuments liv så kan en rimlig tolkning vara att deras förväntningar är skyhöga. Detta 
stämmer bra överens med de erfarenheter de intervjuade fastighetsmäklarna haft av 
förväntningar hos kunderna som är svåra att uppfylla. De tre intervjuade fastighetsmäklarna är 
eniga om att det finns önskningar hos kunderna som är svåra att infria. Två av respondenterna 
betonade svårigheten i att uppfylla kundernas förväntningar gällande annonsering. Kunderna 
förväntar sig ofta att tjänsten de köper av mäklaren ska innefatta en större grad av 
marknadsföring, menar de. Kunderna har även förväntningar på att stödtjänster ska ingå i 
förmedlingsuppdraget enligt två av respondenterna. Detta gör att mäklarna ofta är tvungna att 
förklara för kunderna vad som ingår i tjänsten.  En avvikande åsikt jämfört med övriga 
intervjupersoner var att Allermalm, som är verksam i Stockholm, anser att kunderna har höga 
förväntningar angående hur många spekulanter det kommer på visningarna. 
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Samtliga intervjuade fastighetsmäklare anser att företagets rykte är viktigt för kundernas 
förväntningar. De anser dock att den enskilda fastighetsmäklarens rykte är viktigare. 
Mäklarna från de mindre orterna tror att den enskilda mäklarens rykte är viktigare på en liten 
marknad medan det i storstäderna är viktigare med företagets rykte. Allermalm anser att den 
enskilda mäklarens rykte är lika viktig i större städer. Detta styrks utav Sörqvist som beskriver 
hur Image och Rykte har en stor påverkan på kundens förväntningar. Där kan olika 
beståndsdelar av erbjudandet vara viktiga, exempelvis varumärke. Utifrån Sörqvist teori har 
ett företags varumärke stor betydelse för vilka förväntningar kunderna har när de vänder sig 
till en fastighetsmäklare. 187 Här kan även intolkas den enskilda fastighetsmäklarens rykte då 
denne i många fall byggt upp ett eget ”varumärke” på den marknad denne är verksam genom 
exempelvis rekommendationer. Detta styrks även av Grönroos som beskriver i en modell för 
tjänstekvalitet hur Image påverkar den av kunden upplevda tjänstekvaliteten. I image inräknar 
Grönroos bland annat ”word-of-mouth” marknadsföring, det vill säga rekommendationer. 188 
Även Sörqvist skriver om hur tredjepartsinformation påverkar kundernas förväntningar, 
rekommendationer ifrån vänner exempelvis.189. Thuresson beskriver vikten av detta då det 
ofta är genom rekommendationer som nya kunder hittar till honom. Han upplever att 
kunderna har höga förväntningar på honom efter att de blivit rekommenderade att anlita 
honom.  
 
De intervjuade fastighetsmäklarna tror att kunderna anser att få en bra service, lätt 
tillgänglighet och snabba besked samt information är bra kvalitet gällande 
fastighetsmäklartjänsten. Allermalm upplever även att kunderna anser att proffsfotografering 
och att kunderna får vara med och bestämma hur annonserna ser ut upplevs som bra kvalitet. 
Under intervjuerna med fastighetsmäklarna kunde en känsla av osäkerhet tolkas eftersom 
dessa inte riktigt visste vad kunderna anser vara kvalitet i tjänsten som erbjuds. Svaren var 
inte helt självklara och vår tolkning blev att detta är en liten osäkerhetsfaktor. Problemet kan 
här kopplas till den så kallade Gap-modellen, utvecklad av Parasuraman, Zeithaml och Berry. 
Denna modell visar brister i tjänsteprocessen som kan påverka kundens bedömning av 
tjänstens kvalitet190. Där beskrivs det första av fem gap som bristen i företagets ledning 
gällande kunskapen om vad kunderna anser vara kvalitet191. Med utgångspunkt från den 
undersökning som Svenskt kvalitetsindex genomförde år 2008 kan en tänkbar förklaring vara 
att fastighetsmäklarföretagen inte har tillräckliga kunskaper om vad kunderna vill ha ut av 
tjänsten. Detta är mycket viktigt och Edvardsson et al. betonar att tjänsteproducenter i sitt 
kvalitetsarbete måste ta reda på vad kunderna anser vara kvalitet och sedan prestera det192.  
 
Alla tre respondenter har varit med om att kunder har blivit missnöjda med tjänsten. Missnöjet 
har enligt dem haft sin grund i kundernas förväntningar. Av olika orsaker har kunderna haft 
för höga förväntningar angående avgörande delar för att nå en lyckad försäljning. Edvardsson 
et al beskriver kort vad som gör kunder missnöjda. I de fall kunderna blir missnöjda har inte 
resultatet eller upplevelsen motsvarat dennes förväntningar193. Då bostadsförsäljningar är av 
en sådan betydande karaktär för gemene man är det rimligt att göra en jämförelse med teorin 
om toleranszonen som först utvecklades av Parasuraman, Zeithaml och Berry. Toleranszonen 

                                                           
187

 Ibid. 
188

 Grönroos, 1984, ss. 36-44. 
189

 Sörqvist, 2000, s. 38. 
190

 Edvardsson et al, 1998, s. 55. 
191

 Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, s. 45. 
192

 Edvardsson et al, 1998, s. 44. 
193

 Edvardsson et al, 1998, s. 57. 



58 

 

separerar önskad tjänstenivå från acceptabel tjänstenivå194. Då fastighetsmäklarna får 
missnöjda kunder har de levererat ett resultat under acceptabel nivå för kunden, alltså under 
toleranszonen. Själva toleranszonen är rörlig och kan till viss del styras av den som 
producerar tjänsten195. På grund av bostadsaffärens relevans för den enskilde individen är det 
skäligt att anta att toleranszonen är väldigt liten då kunderna är intresserade och delaktiga. 
Alltså är kundernas förväntningar också höga beroende på detta. 
 
De intervjuade aktiva fastighetsmäklarna har delade åsikter gällande om det finns 
begränsningar i relationen med kunden på grund av opartiskheten. Ekelund upplever inte att 
det finns några begränsningar i relationen om mäklaren är tydlig med sin roll.  Han kan dock 
uppleva att han skulle vilja hjälpa kunden mer än han får inom opartiskheten. Allermalm delar 
inte Ekelunds åsikt då hon inte upplever några begränsningar i sin relation till kunderna. 
Parasuraman, Berry och Zeithaml beskriver hur tjänsteproducentens anpassningsförmåga, 
Responsiveness, påverkar den av kunden upplevda tjänstekvaliteten. Detta handlar om 
tjänsteproducentens förmåga att anpassa sig till kunderna. 196 Från denna teori tillsammans 
med de intervjuade fastighetsmäklarnas erfarenheter kring begränsningar gentemot kunderna 
kan en möjlig tolkning vara att detta medför en negativ påverkan på tjänstekvaliteten. Detta då 
fastighetsmäklaren inte kan anpassa sig till kunderna, fast de i många fall vill, utan att bryta 
mot deras roll som opartisk mellanman.  
 
Allermalm anser att den marknadsföring som hennes företag går ut med stämmer bra överens 
med den kvalitet som hon kan leverera till kunden. Ekelund och Thuresson är av samma åsikt. 
Thuresson är noga med att följa lagen i den marknadsföring han går ut med och överlovar 
ingenting till kunderna. Sörqvist skriver om att marknadsföring ger kunden en mängd 
uppfattningar om tjänsten och vad den kan förväntas prestera. Genom att lova för mycket i sin 
marknadsföring skapas missnöjda kunder även om det blir ett bra utfall på grund av att det 
inte är så bra som utlovats. Det är därför mycket viktigt att marknadsföringen stämmer väl 
överens med det verkliga utfallet.197 Utifrån detta kan utläsas att de intervjuade 
fastighetsmäklarna inte utlovar en tjänst i sin marknadsföring som de sedan inte kan uppfylla. 
Parasuraman, Zeithaml och Berry skriver om att ju mer kvalitet en tjänst utlovar, desto högre 
är kundernas önskningar och förväntningar.198  
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7. Slutsatser & Diskussion 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser kopplade till det syfte som vi har utgått ifrån under 

denna studie. Slutsatserna som fastställs är grundade på det empiriska materialet samt den 

teoretiska referensram som vi har använt i uppsatsen. Slutligen presenteras förslag till vidare 

forskningsområden.  

  

 

7.1 Slutsatser & diskussion av studien 
 
Slutsatserna är grundade på att de mäklare vi har intervjuat ofta känner att deras kunder har 
förväntningar som inte går att uppfylla. Utifrån detta ser vi ett problem för 
fastighetsmäklarbranschen som är grundat i lagstiftningen. Kunderna förväntar sig mycket av 
tjänsten då det för dem handlar om deras kanske största affär i livet. Lagstiftningen idag har 
en tydlig konsumentskyddande karaktär vilket har haft sin avsikt att stärka konsumenternas 
ställning på marknaden. Genom det empiriska materialet betonar majoriteten av 
respondenterna att utformningen av den svenska tjänsten medför väldigt låga kostnader för 
konsumenterna, vilket i sin tur främjar dessa. Vår tolkning är att konsumenterna kan finna ett 
värde i sig att fastighetsaffärer genomförs med låga transaktionskostnader, men att tjänstens 
kvalitet dock inte gynnas av de lägre kostnaderna.  
 
En slutsats är att tjänstekvaliteten påverkas negativt av att tjänsten är utformad på ett sätt som 
enbart ger fastighetsmäklaren ersättning i de fall parterna har skrivit kontrakt. Vidare kan ett 
antagande vara att detta kan leda till att fastighetsmäklarens pålitlighet kan komma att 
ifrågasättas av kunderna. Fastighetsmäklaren kan komma att underlåta att informera om 
företeelser som kan leda till att köpare blir bortskrämda då mäklaren är för intresserad av den 
egna lönen. En annan nackdel som vi genom studien har funnit med 
fastighetsmäklarbranschens ersättningssystem är att mäklaren av samma anledning som ovan 
kan komma att underlåta att berätta om de brister som denne känner till. Detta leder till en 
negativ påverkan på tjänstens kvalitet och kan äventyra mäklarens roll som opartisk 
mellanman. Vi är eniga med flera respondenter att ersättningssystemet bör ses över för att 
minska balansgången i mäklarens opartiska roll. Vi tror att detta kan leda till en högre grad av 
tjänstekvalitet för kunden då mäklarens intentioner blir mindre ifrågasatta. 
 
Fastighetsmäklarens opartiska roll som mellanman sätter vissa gränser för deras förmåga att 
anpassa sig efter kundernas behov samt önskemål. Under intervjuerna med respondenterna 
framkom det att det finns begränsningar i relationen till kunderna på grund av deras opartiska 
roll. En slutsats som vi drar utifrån detta är att tjänstekvaliteten kan påverkas negativt av 
utformningen då mäklaren måste hålla sig inom den opartiska ramen. 
 
Vi drar även slutsatsen att den opartiska rollen som fastighetsmäklaren har är oklar för 
konsumenterna och att det bidrar till ytterligare förvirring då mäklaren ska vara partisk 
gällande prisfrågan. Detta styrks av flera respondenter i studien. Den riksdagspolitiska debatt 
som fördes under mitten på 1990-talet belyste också denna problematik. Att mäklaren inte ska 
vara opartisk gällande prisfrågan innebär att denne dras lite mer åt sin uppdragsgivare. Detta 
kan innebära att fastighetsmäklarens tillförlitlighet kan komma att ifrågasättas av köparen. 
Utifrån detta ökar sannolikheten om att tjänstekvaliteten blir lägre för köparen då mäklaren 
inte står opartisk i hela affären. 
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Våra slutsatser kan sammanfattas som att fastighetsmäklarens opartiska roll i vissa situationer 
kan komma att påverka den av kunden upplevda tjänstekvaliteten negativt. Dock kan det vara 
betydelsefullt att ta i beaktande vad utformningen istället bidrar till. I Sverige har vi en mindre 
kostsam tjänst i relation till andra länder eftersom vi har en mäklare som agerar mellanman. 
Tjänsteutformningen bidrar även till en smidig och effektiv affär för konsumenterna samtidigt 
som det ger dessa ett bra skydd.  

 
Vi har svårt att se att det finns en tjänsteutformning som är optimal för alla parter. Vi anser 
dock att fastighetsmäklarens opartiska roll i grunden bygger på en god idé som skapar mer 
gynnsamma förutsättningar för effektiva fastighetsöverlåtelser. Med en tydligare utformning 
av fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman genom en lagstiftning som mer 
specificerar vad fastighetsmäklaren har för rättigheter och skyldigheter gentemot båda parter 
skulle detta kunna bidra till att öka tjänstens kvalitet. Eftersom att opartiskheten inte går att 
fullgöra till 100 procent i alla situationer som en fastighetsaffär innebär är det enligt oss en 
god åtgärd att på ett bättre sätt specificera mäklarens roll i syfte att tydliggöra för 
konsumenterna. Detta skulle i sin tur bidra till bättre förutsättningar för konsumenterna att 
skapa sig realistiska förväntningar på tjänsten. 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
I denna studie har vi valt att begränsa oss till en kvalitativ undersökning med fokus på 
fastighetsmäklarna och personer med stor sakkunskap inom branschen. Genom vår studie har 
vi upplevt att det finns få undersökningar kring vad fastighetsmäklarnas kunder upplever är 
bra kvalitet för tjänsten samt vilka deras förväntningar är. Utifrån detta och resultatet av vår 
studie uppfattar vi att det finns ett behov av forskning kring detta. Förslagsvis kan en 
kvantitativ undersökning genomföras med kunderna i fokus. Genom att ta reda på vad 
fastighetsmäklarnas kunder vill ha och förväntar sig av tjänsten kan det ge en större möjlighet 
för branschen och den enskilde mäklaren att anpassa tjänsten mer utifrån kunden. 
 

En annan aspekt som en större studie skulle kunna belysa är hur de danska konsumenterna 
upplever fastighetsmäklartjänstens kvalitet samt deras förväntningar på den. Detta skulle 
kunna ge en värdefull jämförelse med den svenska tjänsten för att på sådant sätt kunna avgöra 
vilken tjänsteutformning som ger kunderna bäst kvalitet. Intressanta studier skulle kunna 
belysa hur tjänstekvaliteten på fastighetsmäklartjänsten i Danmark är i relation till vad den 
medför i högre kostnader och sämre konsumentskydd.  
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Bilaga 1. Intervjuguide för branschexperter 
 

Inledande frågor 
 
- Hur länge har du varit engagerad inom fastighetsförmedling? 
- Hur kom det sig att du kom in på det spåret? 
- Vad var din tidigare sysselsättning? 
- Kan du berätta kortfattat om ditt nuvarande arbete? 
 
Fastighetsmäklarlagen idag 
 
- Hur ser du på nuvarande lagstiftning gällande fastighetsmäklartjänsten i Sverige? 
- Skulle du personligen vilja göra några förändringar? Om Ja, Vilka förändringar skulle 

du vilja göra? 
- Ser du några brister i nuvarande Lagstiftning? Om Ja, Vilka?  

 
Den kommande Fastighetsmäklarlagen 
 
- Vilka förväntningar har du på den nya lagen? 
- Skulle du hålla fast vid fastighetsmäklaren som opartisk mellanman om du fick 

bestämma utformningen av den nya lagen? Varför? Varför inte? 
 
Tjänstens utformning 

 
- Vilka fördelar ser du med fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman? 
- Vilka nackdelar ser du med fastighetsmäklarens roll som opartisk mellanman? 
- Medför det några konsekvenser att fastighetsmäklaren är opartisk mellanman? 
- Hur tror du att fastighetsmäklarens opartiska ställning påverkar konsumentskyddet? 
- Vad har du att säga om Danmarks fastighetsmäklartjänst där mäklaren inte får vara 

opartisk mellanman och tillvarata båda parters intressen? 
- Skulle denna tjänst bidra till fler nöjda kunder om den praktiserades i Sverige? Om ja, 

varför? Om nej, varför inte? 
- Skulle denna tjänst medföra att fastighetsmäklarens kunder ställer andra krav på sin 

mäklare? På vilket sätt? 
- Hur tror du att den kommande lagens kringtjänster kommer påverka tjänstens kvalitet? 
 
Kundperspektiv 
 
- Hur höga är kundernas förväntningar när de anlitar en fastighetsmäklare? 
- Vad tror du att en säljare förväntar sig av sin fastighetsmäklare i och med en 

fastighetsaffär? 
- Vad tror du att en köpare förväntar sig av densamme? 
- Vad tror du att en säljare önskar sig av mäklaren i och med en fastighetsaffär? 
- Vad tror du att en köpare önskar sig av mäklaren i och med en fastighetsaffär? 
- Ur ett kundperspektiv, hur skulle du beskriva en acceptabel nivå på mäklarens tjänst? 
- Hur nöjda tror du att fastighetsmäklarnas kunder i allmänhet är med tjänstens kvalitet? 
- Ur ett kundperspektiv, hur tydlig anser du att fastighetsmäklarens uppgift är? 
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Bilaga 2. Intervjuguide för aktiva fastighetsmäklare 
 
Opartisk mellanman 
 

- Vad betyder begreppet opartisk mellanman för dig? 
- Finns det situationer då det är svårt att vara opartisk som mäklare? Utveckla! 
- Fördelar för kunden att fastighetsmäklaren är opartisk mellanman? 
- Nackdelar för kunden att fastighetsmäklaren är opartisk mellanman? 
- Känner kunderna till att fastighetsmäklaren är opartisk mellanman? 
- Är det tydligt ur ett kundperspektiv vad fastighetsmäklarens uppgift är? 
 
Tjänstekvalitet 
 
- Vad förväntar sig kunderna av fastighetsmäklartjänsten när dom anlitar dig? 
- Hur viktigt tror du att företagets rykte är för kundernas förväntningar? 
- Finns det önskemål hos kunderna som är svåra att uppfylla? Varför? 
- Vad anser kunderna är bra kvalitet gällande fastighetsmäklartjänsten? 
- Vilka faktorer tror du har spelat in i de fall då ni har haft missnöjda kunder? 
- Hur tror du att tjänsten skulle förändras om fastighetsmäklaren inte skulle vara 

opartisk mellanman? 
- Finns det begränsningar i relationen med kunden pga opartiskheten? 
- Hur tror du att din relation till kunden skulle förändras om detta blev verklighet? 
- Hur väl anser du att er marknadsföring gällande tjänstekvalitet stämmer överens med 

den kvalitet du kan leverera i ditt möte med kunden? 
- Vad anser du är viktigast i din roll inom företaget för att ni ska kunna uppnå bra 

kvalitet för kunden? 
 

 


