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Sammanfattning 

 
Titel: Är ersättningen allt? En studie av ekonomistyrning inom 

fastighetsmäklarbranschen 

Författare: Therese Sandell och Mari Särevik 

Handledare: Jörgen Dahlgren 

 

Bakgrund/problem: Fastighetsmäklare ersätts idag främst genom provision för sitt 

huvuduppdrag fastighetsförmedling. Ett lagförslag vill tillåta ersättning för förmedling 

av sidotjänster som exempelvis bolån. Risken med lagförslaget är att mäklarens roll som 

oberoende mellanman försvinner om ersättningen för sidotjänstförmedling är 

uteslutande provisionsbaserad. Ledningen måste därför utforma välfungerande 

styrsystem för att undvika negativa effekter. 

 

Syfte: Att utforma ett förslag till hur företag kan undvika negativa effekter vid 

provisionsbaserad ersättning för sidotjänster. 

 

Metod: En kvalitativ fallstudie har genomförts med individuella, semistrukturerade 

intervjuer, enkätundersökning samt sekundärkällor. 

 

Resultat: Företagsledningen bör använda sig av ett kombinerat ersättningssystem med 

både fast och rörlig lön för sidotjänstförmedling. Vidare bör även hänsyn tas till åtgärder 

inom beteendestyrning, såsom utformning av välfungerande processer för de anställdas 

arbetssätt, samt inom social styrning, såsom utbildning av de anställda.  

 

Nyckelord: sidotjänster, styrsystem, ersättningssystem, provision, rykte, 

fastighetsmäklare 
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Abstract 
 

 
Title: Is the compensation everything? A Study of the Management Control within the 

Real Estate Industry 

Authors: Therese Sandell and Mari Särevik 

Tutor: Jörgen Dahlgren 

 

Background: Real Estate Agents are today mainly compensated through commission for 

their main task; to mediate in Real Estate sales. There is a legislative proposal to 

authorize compensation for the disclosure of ancillary services such as mortgages. The 

risk with the proposal is that the Real Estate Agent’s role as an independent 

intermediate may disappear if the compensation for the disclosure of ancillary services 

is entirely commission based. Management must therefore develop effective control 

system to avoid adverse effects. 

 

Purpose: To develop a proposal for how companies can avoid adverse effects on a 

commission based compensation for ancillary services.  

 

Methodology: A qualitative case study has been carried out with individual, semi-

structured interviews, a questionnaire survey and secondary sources. 

 

Result: The management should make use of a combined compensation of both fixed 

and variable pay for ancillary service brokerage. Furthermore, it should also take into 

account the measures in behavioral control, such as the design of efficient working 

processes, and social control, such as employee training. 

 

Key words: ancillary services, management control systems, compensation system, 

commission, reputation, real estate agent 
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”Det här med fastighetsförsäljning. Det ligger ju tvåa efter döden 

och begravningen rent känslomässigt att sälja sitt hus. Så det är ju 

mycket känslor det handlar om som man måste ha förståelse för.” 

 

Håkan Rystadius, Mäklarhuset Gomér & Andersson, 2009 
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1. Inledning 
 

 
 
Hon kom ut från det specialinsatta mötet som hon själv och de andra i Bankens ledning 

haft för att presentera och diskutera resultatet av en nyligen genomförd 

enkätundersökning bland Bankens kunder och anställda. Undersökningen hade visat att 

kunderna var osäkra på om det var rådgivning eller försäljning som var Bankens 

huvuduppgift. Cheferna hade dessutom blivit mycket förvånande över de svar som visade 

att banktjänstemännen själva var osäkra på var gränsen gick, eftersom dessa upplevde att 

de hade dubbla roller. Undersökningen visade dock att kunderna ännu hade ett högt 

förtroende för sina bankkontakter, vilket var mycket viktigt för Bankens rykte och tillväxt. 

Enkäten visade att det fanns en konflikt mellan att sälja Bankens produkter och att ge 

rådgivning. Till exempel hade en majoritet av banktjänstemännen svarat att de ofta kände 

sig pressade att sälja Bankens produkter. Hon funderade på om detta kunde bero på att 

ersättningssystemet inom Banken såg ut som det gjorde. Det präglades till stor del av 

provision vilket tjänstemännen uppgav vara den primära stressfaktorn och orsaken till att 

de såg sig tvingade att sälja in tjänster till kunderna som dessa kanske egentligen inte 

efterfrågade. Detta skulle kunna leda till att kundernas förtroende för Banken, och 

därigenom även dess rykte, äventyrades, vilket i förlängningen även skulle kunna påverka 

Bankens lönsamhet och tillväxt.  

 

Hon satte sig ner vid sitt skrivbord och lät tanken sväva iväg. Hon frågade sig om det fanns 

andra faktorer utöver ersättningssystemet som också påverkade hur de anställda 

arbetade. Kanske behövde Banken förändra sitt sätt att styra sina anställda för att 

undvika dessa negativa aspekter, men hur skulle ett sådant styrsystem i så fall skulle vara 

utformat? Hon suckade och tänkte att det verkade vara ganska svårt att komma fram till 

en lösning på problemet. Kanske skulle hon istället göra slag i saken och göra något hon 

länge tänkt på: byta bransch och bli fastighetsmäklare! För denna typ av problem kunde 

väl inte uppstå i en annan bransch, eller?  
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1.1. Bakgrund 

 

Exemplet ovan är taget ur banksektorn och baserat på ett verkligt fall (Dagens Nyheter, 

A, 2009). En bransch som har gemensamma drag med banksektorn är 

fastighetsmäklarbranschen: i båda fall rör det sig om rådgivning mot bland annat 

privatkunder, samtidigt som ersättningen ofta är provisionsbaserad och därmed direkt 

baserad på den anställdes prestation vid försäljning. Arbetssättet inom båda branscher 

innebär också att de anställda agerar relativt självständigt vid kundkontakter. Den 

enskilde banktjänstemannen eller fastighetsmäklaren1 är företagets ansikte utåt mot 

konsumenten2 och kan därför påverka företagets rykte genom sitt agerande, vilket i 

förlängningen kan påverka företagets lönsamhet. Till följd av detta är det viktigt att 

företagsledningen använder sig av välutformade processer för att styra de anställda så 

att de agerar i enlighet med företagets övergripande målsättning.  

 

Fastighetsmäklarlagen (1995:400) reglerar hur fastighetsmäklare ska bedriva sin 

verksamhet. Lagen har på senare tid diskuterats åtskilligt, både bland verksamma i 

branschen och bland konsumenter som påverkas av den. Ur ett konsumentperspektiv 

finns flera brister i lagstiftningen, till exempel när det gäller transparens vid budgivning 

(Dagens Nyheter, B, 2009) eller bristande konsumentskydd (Dagens Nyheter, C, 2009). 

Sett ur de branschverksammas perspektiv medför dagens lagstiftning en begränsning i 

möjligheten att erhålla ersättning för förmedling av tjänster som i dagsläget redan 

utförs. Som fastighetsmäklarlagen ser ut idag får mäklaren inte: ”(…) ägna sig åt annan 

verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för honom som mäklare” 

(Fastighetsmäklarlagen (1995:400) 14 § andra stycket). Lagstiftningen tillåter 

följaktligen mäklaren att förmedla kontakt mellan köpare/säljare av en fastighet och ett 

företag som erbjuder tjänster som normalt sett efterfrågas i samband med 

fastighetsaffärer. Det kan handla om kontakt med bland annat bank, försäkringsbolag 

eller andra tjänsteföretag. Däremot får fastighetsmäklaren inte förmedla och samtidigt 

begära ersättning för denna typ av sidotjänst3, då detta kan anses som 

förtroenderubbande. En undersökning från 2001 visade trots detta att drygt hälften (54 

                                                        
1 Orden fastighetsmäklare och mäklare används synonymt genom hela uppsatsen. 
2 Orden konsument och kund används synonymt genom hela uppsatsen. 
3 Inom fastighetsmäklarbranschen används idag flera synonymer till ordet sidotjänst, såsom tilläggstjänst 
och kringtjänst. I denna uppsats kommer dock enbart ordet sidotjänst att användas. 
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procent) av de tillfrågade mäklarna erbjöd förmedling av sidotjänster utan att få 

ersättning för det och att 40 procent av de som då inte erbjöd sådan förmedling skulle 

vilja göra det (Statistiska centralbyrån, 2001). 

 

Diskussionerna kring fastighetsmäklarlagens brister ledde till att Sveriges dåvarande 

regering i december 2005 beslutade att tillsätta en utredning med uppdrag att se över 

lagen för att överväga eventuella ändringar eller kompletteringar (Regeringskansliet). I 

januari 2008 lämnade Fastighetsmäklarutredningen sitt slutbetänkande 

Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6). En av rekommendationerna från 

utredningen var att förbudet mot förtroenderubbande sidoverksamhet ska upphävas 

och det ska nu bli tillåtet för fastighetsmäklarna att förmedla sidotjänster mot 

ersättning. Dock tillkommer en skyldighet för fastighetsmäklare att anmäla detta till 

Fastighetsmäklarnämnden för registrering. Mäklaren ska även upplysa köpare och 

säljare om det registrerade förhållandet och om ersättningen som mäklaren erhåller för 

förmedlingen. (Fastighetsmäklarutredningen, 2008) Fastighetsmäklarutredningens 

betänkande är dock än så länge ett förslag och det är oklart hur utformningen av lagen 

kan komma att se ut eller när den kan träda i kraft. Enligt Mäklarsamfundet beräknas 

den göra detta tidigast 1 oktober 2010 (Mäklarsamfundet, A, 2009). I denna uppsats 

antas dock att lagförslaget träder i kraft i den form det har när uppsatsen skrivs. 

 

Flera remissvar har inkommit angående betänkandet, varav två kontrasterande åsikter 

kan utläsas. Fastighetsmäklarnämnden (FMN) som utövar tillsyn över mäklare och 

hjälper konsumenter med information kring fastighetsaffärer anser att det finns en risk 

för intressekonflikter mellan mäklare och konsument i samband med ersättning för 

sidotjänstförmedling. Enligt FMN har dessa konflikter sin grund i att mäklaren innehar 

dubbla roller: å ena sidan som en oberoende mellanman och å andra sidan som en 

säljare av sidotjänster. Nämnden anser att en mäklare då kan sätta sina egna intressen 

framför konsumenternas intressen och är därför negativt inställd till lagförslaget. I 

motsats till FMN är branschorganisationen Mäklarsamfundet positivt inställt till 

förslaget. Samfundet har länge eftersträvat en lagförändring och statistik visar att 

konsumenterna efterfrågar denna typ av tjänst och är villiga att betala för tjänsterna 

(Mäklarsamfundet, B och C, 2009).  

 



- 10 - 
 

1.2. Problemdiskussion 

 

För vinstdrivande företag är det övergripande målet generellt sett att generera intäkter 

och att skapa lönsamhet och tillväxt. Detta mål kan delvis uppnås genom att de anställda 

agerar på ett sådant sätt att ett gott rykte skapas. Ett företags rykte kan således sägas 

vara en konsekvens av att företagsledningen styr sina anställda så att dessa handlar på 

ett sätt som uppfyller kundernas krav på företaget, vilket i förlängningen genererar 

lönsamhet och tillväxt. Att skapa och bibehålla ett gott rykte är dock inte helt enkelt, 

vilket den amerikanske investeraren och affärsmannen Warren Buffet en gång 

påpekade: “It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think 

about that, you will do things differently” (Quotationsbook, 2009).  

 

Ett sätt att styra de anställda så att deras handlingar leder till att företagens mål uppnås 

är genom ersättningen för deras prestationer. Fastighetsmäklarnas ersättningsform för 

huvuduppdraget fastighetsförmedling är idag provisionsbaserad och lönenivån beror 

således helt på den enskilde mäklarens prestation vid fastighetsförmedling. Om samma 

ersättningsform används vid förmedling av sidotjänster skulle mäklaren kunna drivas 

till att förmedla så många tjänster som möjligt i förhoppning att öka sin personliga 

inkomst. Då försäljning av sidotjänster innebär ökade intäkter för företaget är inte 

denna situation något problem för företagsledningen, så länge kunderna är nöjda med 

dessa sidotjänster. Men om FMNs farhågor förverkligas och förmedlingen sker på 

bekostnad av kunden, till exempel genom att kunden känner sig påtvingad en oönskad 

sidotjänst, kan sidotjänstförmedlingen leda till att företaget får ett dåligt rykte och att 

kunderna, och därmed även intäkterna, kan utebli på längre sikt. I en sådan situation 

sammanfaller inte de anställdas mål (att öka sin personliga inkomst) med företagets mål 

(att generera intäkter).  

 

Försäljning av sidotjänster i samband med en huvudtjänst förekommer inom ett flertal 

branscher såsom banksektorn och hemelektronikbranschen för att nämna några. 

Exemplet om Banken i inledningen visar att det finns en styrningsproblematik inom 

banksektorn när det gäller försäljning av sidotjänster som till exempel 

placeringsrådgivning och internettjänster. Då en stor del av intäkterna inom 

banksektorn ofta kommer från provision för dessa sidotjänster (Dagens Nyheter, D, 
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2010), är det viktigt att ledningen uppmuntrar sådan försäljning, till exempel genom 

utformningen av ersättningssystemet. I exemplet ovan ledde det valda systemet dock till 

att banktjänstemännen kände sig tvingade att sälja in tjänster till kunderna som dessa 

kanske egentligen inte efterfrågade. Ett annat exempel på denna problematik återfinns 

inom hemelektronikbranschen, där försäljning av sidotjänster såsom 

specialförsäkringar ofta sker i samband med försäljning av hemelektronik. Ersättningen 

för försäljning av dessa försäkringar är provision vilket innebär att säljarna gärna 

övertalar konsumenter att köpa dessa i många fall onödiga försäkringar. Denna situation 

kan påverka hemelektronikföretagens rykte negativt då media gärna uppmärksammar 

fall där konsumenter drabbas (E24, 2009) vilket därmed kan resultera i försämrad 

lönsamhet och tillväxt för företaget.  

 

För att undvika en situation med negativa effekter såsom ett försämrat rykte som kan 

uppstå vid en provisionsbaserad ersättning för sidotjänster, bör företaget använda sig 

av ett styrsystem som får de anställda att arbeta på det sätt som inte skadar ryktet och 

samtidigt generar lönsamhet och tillväxt.  Frågan är emellertid hur detta styrsystem ska 

vara utformat.   

1.3. Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att utforma ett förslag till hur företag kan undvika negativa 

effekter vid provisionsbaserad ersättning för sidotjänster. För att uppnå detta syfte har 

följande frågeställning formulerats: 

 

Hur kan företag som använder sig av provisionsbaserad ersättning för sidotjänster 

undvika ersättningssystemets negativa effekter? 
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2. Genomförande av uppsatsen  
 

 

2.1. Undersökningsansats  

 

Uppsatsen har sin utgångspunkt i empirin med syfte att utforma ett förslag till hur 

företag kan undvika negativa effekter vid provisionsbaserad ersättning för sidotjänster. 

Genom att uppfylla syftet är tanken att vidareutveckla kunskapen om styrning inom 

fastighetsmäklarbranschen samt andra branscher med provisionsbaserad ersättning för 

sidotjänster. Viss förkunskap inom styrningsområdet, tillsammans med det faktum att 

tidigare publicerad litteratur studerats inför uppsatsprocessen, har haft en inverkan på 

den empiriska datainsamlingen och därigenom påverkat formulering av enkätfrågor, 

intervjufrågor samt tolkning av det empiriska materialet.  

 

Subjektiva tolkningar är oundvikliga då det är naturligt att inneha en viss förförståelse 

inom ämnet. Däremot finns det inte bara ett sätt att se på verkligheten, utan den beror 

på vilken tolkning som görs (Bryman och Bell, 2007). Det betyder att informationen i 

empirikapitlet återger verkligheten utifrån respondenternas perspektiv och målet med 

denna uppsats är att deras bild av verkligheten i största möjliga mån ska stämma 

överens med den verklighet som presenteras i uppsatsen. I samband med 

problemdiskussionen har en granskning av tidigare studier inom ekonomistyrning 

utförts med inriktning på bland annat ersättningssystem. Det främsta skälet till denna 

granskning är att undvika att ”uppfinna hjulet på nytt” som Bryman och Bell (2007) 

uttrycker det. Dessutom har det efter en undersökning av tidigare studier inom 

fastighetsmäklarbranschen framgått att de flesta av dessa studier tagit konsumentens 

perspektiv i beaktning. Denna uppsats har istället fokuserat på företagsledningens 

perspektiv vilket bidrar till att utöka kunskapen inom området.  

 

Vid val av undersökningsmetod har hänsyn tagits till att problemområdet involverar 

människor och personliga relationer inom fastighetsmäklarbranschen. Med detta som 

bakgrund har en kvalitativ undersökningsansats i form av en fallstudie valts (Merriam, 

1994). Vidare menar Corbin och Strauss (1996) att en kvalitativ undersökningsmetod är 

passande om studiens forskningsområde är relativt outvecklat, vilket även är 
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utgångsläget i denna uppsats då lagförändringens utfall i branschen och påverkan på 

företagens styrning av de anställda kan anses som relativt okänt. Att tidigare studier 

som nämndes ovan inte fokuserat på ledningens perspektiv innebär även det att 

området är relativt outvecklat. Även Bryman och Bell (2007) stödjer valet av en 

kvalitativ undersökningsmetod för uppsatsen då denna ansats är mer flexibel är den 

kvantitativa och därför lättare kan anpassas vid behov, till exempel om förändringar 

uppstår under uppsatsens gång.  

2.2. Fallstudie  

 

I denna uppsats har en fallstudiemetod valts då det finns ett behov av att studera en viss 

företeelse, nämligen hur ett företag som använder sig av provisionsbaserad ersättning 

för sidotjänster kan undvika ersättningssystemets negativa effekter (Yin, 2007 och 

Merriam, 1994). En fallstudie är enligt Merriam (1994, s. 24): ”(…) en undersökning av 

en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en person, ett skeende, en 

institution eller social grupp”.  

 

Yin (2006) samt Guba och Lincoln (1989) förespråkar trianguleringsmetoden för att öka 

tillförlitligheten av en fallstudie eftersom flera källor då används. Metoden bidrar 

därmed till att uppsatsens resultat och slutsats blir övertygande och mer trovärdig. En 

trianguleringsprocess har använts bestående av de metoder som presenteras nedan i 

Figur 1 och som beskrivs vidare i kommande avsnitt:  

 

Figur 1 . Val av metoder  
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Val av fall är ett förberedande steg inför fallstudien och kan enligt Yin (2006) förefalla 

relativt enkelt om fallet är känt från start. Problematiken som studeras i denna uppsats 

är hur företaget kan undvika negativa effekter som kan uppstå beroende på valt 

ersättningssystem vid förmedling av sidotjänster. I problemdiskussionen beskrivs att 

den enskilde banktjänstemannen eller fastighetsmäklaren är företagets ansikte utåt mot 

konsumenten och därför kan påverka företagets rykte genom sitt agerande, vilket även 

gäller för säljaryrket generellt. Ryktet är som tidigare nämnts en bidragande faktor till 

att lönsamhet och tillväxt genereras inom företaget. Den uteslutande 

provisionsbaserade ersättningen är en gemensam orsak till att problem uppstår inom 

fastighetsmäklarbranschen vilket även kan härledas till ett flertal branscher där 

förmedling av sidotjänster förekommer. Således har den situation som en 

provisionsbaserad ersättning kan leda till identifierats som det fall som ska undersökas 

och diskuteras. I uppsatsen kommer fallet att angripas med hjälp ett antal 

styrningsmetoder företaget kan använda sig av för att undvika negativa effekter vid 

provisionsbaserad ersättning för sidotjänster. Ytterligare ett skäl till att 

fastighetsmäklarbranschen studeras i denna uppsats är att den anses aktuell då 

fastighetsmäklarlagen för tillfället är under granskning. Detta innebär att 

undersökningens fokus ligger på ett problem som är både aktuellt och 

verklighetsbaserat, vilket är ett av villkoren för en fallstudie (Yin, 2006). 

 

Ett av problemen som Yin (2006) tar upp i samband med fallstudier är risken för att 

undersökaren får eller återger en felaktig bild av fallet. För att minimera detta problem 

innefattar studien information från ett flertal fastighetsmäklarföretag samt andra 

aktörer verksamma inom fastighetsmäklarbranschen vilket bidrar till en sammanfattad 

bild av verkligheten.  

 

Typ av frågeställning samt att fallstudien utförs för att undersöka ett aktuellt problem är 

två faktorer som Merriam (1994) och Yin (2006) anser vara centrala för val av en 

fallstudie. Då frågeställningen i denna uppsats är utformad för att besvara hur företag 

som använder sig av provisionsbaserad ersättning för sidotjänster kan undvika 

ersättningssystemets negativa effekter, lämpar sig en kvalitativ fallstudie som 

undersökningsansats (Yin, 2006). Formulering av frågeställningen är ett av de viktigaste 

stegen i en fallstudie, varför mycket tid har lagts vid att utforma denna. Resultatet som 
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genererats utifrån fallstudien har använts till att avgöra om styrsystemen inom 

branschen är tillfredsställande eller om någon alternativ uppsättning av styrverktyg är 

mer passande. Tanken med det förslag som har utformats är att det ska ligga till grund 

för att dra allmänna slutsatser i liknande situationer i andra branscher och appliceras 

även på dessa.  

2.3. Intervjuer 

 

Intervjuer är enligt Yin (2006) en av de viktigaste informationskällorna i samband med 

en fallstudie då dessa ofta tar formen av ett styrt samtal och därför kan anpassas efter 

behov. Således har individuella semistrukturerade intervjuer genomförts med 

respondenter inom ett antal utvalda fastighetsmäklarföretag samt med andra aktörer 

verksamma inom fastighetsmäklarbranschen.  

2.3.1. Val av företag 

 

De företag som valts ut för att representera fastighetsmäklarbranschen presenteras i 

Tabell 1 nedan efter storleksordning. Valet föll på dessa fastighetsmäklarföretag dels på 

grund av deras storlek och geografiska placering och dels på grund av tillgänglighet för 

intervjuer.  

 

Fastighetsmäklarföretag 

Fastighetsbyrån 

Svensk Fastighetsförmedling 

Mäklarhuset 

ERA Sverige 

RE/MAX Sverige 

 

Tabell 1 . Presentation av företag  

 

Företagen och respondenterna beskrivs ytterligare i Tabell 5 i empirikapitlet, samt även 

i Bilaga A. 
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Fastighetsmäklarföretagens verksamhet påverkas även av andra aktörer inom 

fastighetsmäklarbranschen, såsom branschorganisationer och myndigheter, vilket visas 

i Figur 2 nedan. För att utöka antalet mätpunkter och därmed tillförlitligheten till 

uppsatsen har således även representanter för dessa verksamheter intervjuats, vilket 

återges i empirikapitlet. Undantag från detta är Fastighetsmäklarutredningen där 

information istället kommer från sekundärkällor. En närmare presentation av denna 

aktör återfinns i kapitlet om fastighetsmäklarbranschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Aktörer inom fastighetsmäklarbranschen  

2.3.2. Val av respondenter 

 

Vid val av respondenter har flera aspekter tagits i beaktande, såsom respondentens 

sakkunskap och kompetens inom ämnet samt dennes yrkesroll. Vidare anses 

respondenten kunna representera och framföra respektive företags generella 

ståndpunkt. 

 

Intervjuer har genomförts med respondenter både från fastighetsmäklarföretagens 

huvudkontor och från lokala kontor, då det ger en mer nyanserad bild av situationen. 

Huvudkontoret kan tänkas ha en åsikt kring hur verksamheten ska fungera när det 

gäller förmedling av sidotjänster, medan lokalkontoren kan ge en mer 

verklighetsbaserad syn på hur organisationen av denna sidotjänstförmedling fungerar 

på plats. 

  

Fastighetsmäklarföretagen

Fastighetsmäklarnämnden

Fastighetsmäklarutredningen

Mäklarsamfundet
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2.3.3. Genomförande av intervjuer 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, främst av två anledningar: (1) studien har ett 

tydligt fokus och därför har vissa frågor behövts adresseras mer specifikt under 

intervjun, samt (2) uppsatsen bygger på en fallstudie vilket innebär att en viss struktur 

är nödvändig för att kunna utföra jämförelser mellan företagen och dra generella 

slutsatser (Bryman och Bell, 2007). Inför intervjuerna har en intervjuguide med ett antal 

frågor förberetts (se Bilaga B och C). En kortfattad version har även skickats till 

respondenterna för fastighetsmäklarföretagen inför respektive intervjutillfälle (se 

Bilaga D). Under intervjun har guiden följts till stor del samtidigt som utrymme för 

följdfrågor även har funnits beroende på respondentens svar.  

 

Ett antal olika metoder har använts vid utförande av intervjuer, såsom personliga 

intervjuer på respondentens arbetsplats, telefonintervjuer och intervjuer via e-post. Alla 

intervjuer, bortsett från de som utförts via e-post, har med respondentens godkännande 

spelats in och transkriberats. Detta har gett en möjlighet att säkerställa källornas 

tillförlitlighet genom att kunna återkoppla till inte bara vad som sagts under 

intervjuerna utan även på vilket sätt det framförts när det gäller betoning eller tvekan 

inför ett svar (Bryman och Bell, 2007). Respondenterna har också försetts med ett 

exemplar av empirikapitlet för att verifiera tolkningar av deras svar samt ge sitt 

godkännande till publicering. 

 

Antalet intervjuer som genomförts har varit beroende av de svar respondenterna 

tillhandahållit. Både Eisenhardt (1989) och Merriam (1994) diskuterar begreppet 

”mättnad” i samband med genomförande av intervjuer vilket innebär att inga ytterligare 

intervjuer bör genomföras om det vid tidigare tidpunkt finns möjlighet till en 

helhetsbild. Vid den tidpunkt då det i fallstudiens genomförande ansetts att ytterligare 

intervjuer inte skulle komma att bidra med ytterligare relevant information till 

uppsatsen har hänsyn tagits till detta begrepp och datainsamling av denna typ avslutats. 

Således har åtta intervjuer genomförts. Även längden på varje intervju har präglats av 

Eisenhardts (1989) och Merriams (1994) diskussion kring begreppet mättnad då de 

första intervjuerna var längre än de sista.  
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Alla respondenter har i samband med respektive intervjutillfälle tillfrågats om 

anonymitet. Samtliga, med undantag för representanter för Fastighetsmäklarnämnden, 

har gett sitt samtycke till att namnges i uppsatsen. Fastighetsmäklarföretagens och 

Mäklarsamfundets respondenter representerar företaget och då vikten inte läggs vid 

deras personliga åsikter namnges de inte i empirikapitlet. Däremot namnges 

respondenterna i Bilaga A. Vidare är anledningen till Fastighetsmäklarnämndens 

representanters önskemål om anonymitet att dessa representerar en statlig myndighet 

och således inte kan uttala sig individuellt.  

2.4. Enkätundersökning 

 

Enligt Eisenhardt (1989) behöver inte en kvalitativ undersökningsansats utesluta en 

kvantitativ del. Kvantitativ data kan visa på information och relationer som inte är lika 

framträdande vid en kvalitativ ansats och en kombination av ansatserna kan därför 

motverka risken för utsvävningar från ämnet. Med referens till Eisenhardt (1989) har en 

mindre kvantitativ studie genomförts bland fastighetsmäklare, som ett komplement till 

de kvalitativa intervjuerna. Nämnas bör att genomförd enkätundersökning inte 

uppfyller samtliga kriterier för en regelrätt kvantitativ undersökning då krav gällande 

urval och population inte är uppfyllda. Enkätundersökningen är dock inte den 

huvudsakliga empiriska källan i uppsatsen utan har genomförts för att ytterligare visa 

på tendenser inom fastighetsmäklarbranschen gällande rykte och ersättning för 

förmedling av sidotjänster. Resultatet redovisas under empirikapitlet.  

 

Enkäten (se Bilaga E) har genomförts vid olika tillfällen, varav majoriteten enkäter 

besvarades vid Mäklarmässan 2009 i Stockholm under november 2009. Anledningen till 

besöket på mässan var att utnyttja den unika möjligheten att komma i kontakt med 

många aktörer inom branschen vid samma tillfälle. Fastighetsmäklarföretagen 

disponerade varsin monter under mässan, där företaget representerades av såväl 

mäklare som ledningspersonal. Enkäten delgavs utvalda representanter vid samtliga 

montrar. Vidare har enkäten även besvarats av fastighetsmäklare vid olika 

intervjutillfällen på lokala fastighetsmäklarkontor i Linköping. Sammanlagt har 28 

mäklare besvarat enkäten.  
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Utformningen av enkätfrågorna har baserats på en analys av både det nya lagförslaget 

samt remissvar från olika aktörer på detta förslag. Frågeställningarna är i vissa fall 

påståenden och i andra fall frågor och svarsalternativen varierar mellan gradering av 

svaret och val bland fastställda alternativ. Det har även funnits möjlighet för mäklarna 

att kommentera sina svar. En Likertskala har använts för att gradera svaren och 

underlätta sammanställningen av resultatet. Vid frågor med gradering som 

svarsalternativ, har alternativ 1 och 2 respektive 4 och 5 lagts ihop i enlighet med 

Bryman och Bells (2007) indelning. Detta har gjorts för att skapa en enklare 

analysmetod och för att underlätta för läsaren. Alternativ 3 har tolkats som att 

respondenten varit osäker i frågan. Enkätundersökningens resultat återfinns i Bilaga F. 

2.5. Sekundärkällor 

 

Utöver de individuella intervjuerna och enkätundersökningen har uppsatsen även 

baserats på utredningar, undersökningar och rapporter utförda av andra forskare. 

Remissvar på lagförslaget som författats av olika aktörer inom branschen har använts 

för en ökad förståelse om aktörernas olika åsikter i frågan. Informationen från tidigare 

dokument är insamlad för ett visst ändamål, men har använts och tolkats på ett sätt som 

är relevant för syftet med denna uppsats (Merriam, 1994). Exempel på tillfällen där 

sekundärdata har använts är vid beskrivning av lagförslaget samt beskrivning av 

företag. För att i största möjliga mån undvika feltolkningar har originalkällor använts 

genom hela uppsatsen. I de fall detta inte varit möjligt är det tydligt angivet i uppsatsen. 

Fördelen med att använda originalkällor är att risken för andra forskares feltolkningar 

minimeras.  

2.6. Analys av insamlad data 

 

Val av en kvalitativ undersökningsansats i form av en fallstudie ställer krav på hur 

urvalet genomförs, hur data samlas in och analyseras samt hur tillförlitlighet säkerställs 

(Merriam, 1994). För att i uppsatsen kunna presentera en realistisk bild av 

respondenternas svar och föreställning om hur verkligheten ser ut har insamlad data 

strukturerats (Bryman och Bell, 2007). Enligt Merriam (1994) finns det tre analysnivåer 

för bearbetning av insamlad data vilka diskuteras nedan.  
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På den första nivån betonas vikten av att kontinuerligt analysera insamlad data under 

uppsatsens gång, vilket är ett synsätt som även Bryman och Bell (2007) argumenterar 

för. Ett av de största problemen med den kvalitativa ansatsen är att metoden bidrar till 

stora mängder data vilket försvårar uppgiften att utföra en tillförlitlig analys. För att lösa 

detta problem har insamling av data och analys av information skett parallellt under 

uppsatsprocessen vilket påbörjades redan efter första intervjun. Kort efter genomförd 

intervju har erhållen data diskuterats och analyserats för att kunna vidareutveckla 

frågorna till kommande respondenter så att mer relevant information kan erhållas ur 

varje intervju. Den kontinuerliga analysen har varit viktig för att undvika risker i form av 

oklarheter och upprepningar samt ett alltför omfattade material att analysera i slutfasen 

(Merriam, 1994).    

 

Den andra analysnivån innebär att utarbeta kategorier eller ämnesområden för att 

underlätta tolkning av insamlad data (Merriam, 1994). Resultatet från genomförda och 

transkriberade intervjuer har i empirin strukturerats i olika ämnesområden för att 

underlätta presentation. Ämnesområdena har definierats genom att söka efter 

regelbundenheter och särdrag som är återkommande i den insamlade informationen 

(Merriam, 1994) och anses uppfylla kravet på hanterbarhet och överskådlighet. Antalet 

utvalda ämnesområden är fem stycken: Företagens mål, Ryktet inom branschen, 

Lagförslag om sidotjänstförmedling, Eventuella risker med lagförslaget samt Ersättning 

för sidotjänstförmedling. 

 

Den tredje analysnivån innebär att dra slutsatser och utveckla en teori (Merriam, 1994). 

Att analysera insamlad data för att förklara aspekter inom fastighetsmäklarbranschen 

gör det möjligt att dra slutsatser om problem som uppstår i samband med 

provisionsbaserad ersättning och ge ett förslag till hur styrningen bör vara utformad för 

att undvika negativa aspekter i samband med det nya lagförslaget. Då teorin har sin 

grund i empirisk data kallas tillvägagångssättet för en empirisk grundad teoribildning 

enligt Bryman och Bell (2007) och är relaterad till den kategoribildning som har 

diskuterats i samband med den andra analysnivån ovan (Merriam, 1994). Tanken med 

denna uppsats är att den ska bistå företagsledningen inom såväl 

fastighetsmäklarbranschen som andra branscher med ett förslag till hur företag kan 

undvika negativa effekter vid provisionsbaserad ersättning för sidotjänster.  
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2.7. Tillförlitlighet 

 

För att uppsatsens resultat ska uppfylla kraven på tillförlitlighet (trustworthiness) krävs 

enligt Guba och Lincoln (1989) att följande fyra kriterier är uppfyllda.  

2.7.1 Trovärdighet 

 

Det första kriteriet är trovärdighet (credibility) och handlar om överensstämmelse 

mellan respondenternas uttryckta syn på verkligheten och den verklighet som 

presenteras i uppsatsen. Det finns en risk att dessa två verkligheter kan skilja sig från 

varandra. Triangulering och validering av respondenter är två tekniker som Guba och 

Lincoln (1989) hänvisar till för att öka överensstämmelsen mellan olika sätt att se på 

verkligheten, vilket är tekniker som har använts i utförandet av uppsatsen. Genom att 

först undersöka bakgrunden till lagförändringen, remissvar och rapporter har viktiga 

detaljer uppmärksammats. Dessa har sedan legat till grund för de individuella 

intervjuerna med utvalda mäklare och andra aktörer inom fastighetsmäklarbranschen. 

Att förse respondenterna med intervjufrågorna i god tid innan intervjutillfället gav dem 

tid att förbereda sig, vilket anses ha bidragit till att de hunnit tänka igenom sin bild av 

verkligheten. Respektive intervju har transkriberats och har, tillsammans med den 

empiriska sammanställningen, skickats till respondenterna för att validera att 

tolkningen av verkligheten i uppsatsen stämmer överens med respondenternas 

verklighet.   

2.7.2. Generaliserbarhet 

 

Det andra kriteriet för en tillförlitlig uppsats handlar om generaliserbarhet 

(transferability).  Guba och Lincoln (1989) menar att det finns en risk att de kvalitativa 

resultaten begränsas till att förklara endast det studerade fallet eller området. Således 

argumenterar de för en omfattande beskrivning av ett fall, som sedan kan användas som 

bas för att dra allmänna slutsatser i liknande situationer. Problem i samband med 

generaliserbarhet diskuteras även av Yin (2006), som framhåller att generalisering 

utifrån fallstudier på ett vetenskapligt sätt är problematiskt då det är baserat på ett enda 

fall. Samtidigt påpekas att fallstudier på samma sätt som experiment är generaliserbara 

eftersom det handlar om att utveckla och generalisera teorier, vilket är vad denna 
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uppsats syftar till. Genom att reflektera över, analysera och tolka specifika 

omständigheter inom fastighetsmäklarbranschen gällande styrning av anställda är 

meningen att uppsatsens resultat även ska kunna appliceras på andra branscher med 

samma förutsättningar. 

2.7.3. Pålitlighet 

 

Det tredje kriteriet handlar om att öka pålitligheten (dependability) genom att använda 

sig av ett granskande tillvägagångssätt. Guba och Lincoln (1989) menar att den process 

som ligger till grund för dragna slutsatser i uppsatsen ska kunna spåras. Således har 

detta kapitel innehållit detaljerade beskrivningar om vilka metoder som har valts, varför 

och hur de har använts. Detta har gjorts med avsikt att, på ett sanningsenligt sätt, ge en 

bild av hur uppsatsen har genomförts. En kritik som kan riktas mot uppsatsen med 

avseende på pålitligheten är att transkriberingar av intervjuerna inte har bifogats. Detta 

beror på utrymmesskäl och transkriberingar samt inspelade intervjuer finns till 

förfogande om så önskas.    

2.7.4. Objektivitet 

 

Det fjärde och sista kriteriet handlar om uppsatsens objektivitet (confirmability). Guba 

och Lincoln (1989) menar att informationen som presenteras i uppsatsen måste kunna 

spåras tillbaka till grundkällan och att det tydligt ska framgå hur denna information har 

analyserats, så att resultaten som härrör från processen kan bekräftas. Problem kan 

uppstå om objektiviteten rubbas genom att exempelvis personliga värderingar infinner 

sig på fel ställe i uppsatsen. För att undvika detta problem samt att öka spårbarhet och 

objektivitet har detta kapitel ägnats mycket tid. De val som gjorts har beskrivits och 

motiverats för att möjliggöra följsamhet genom hela processen. Alla källor som har 

använts för att skapa basen i uppsatsen samt information om företag och respondenter 

finns tydligt angivet i källförteckningen respektive bilagorna. Dessa åtgärder har tagits 

för att underlätta en ny process av liknande studie. Dock bör nämnas att med avseende 

på tidsperspektivet finns det en möjlighet att samma situation ser annorlunda ut i 

framtiden.    
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3. Fastighetsmäklarbranschen 
 

 

3.1. Fastighetsmäklarens roll 

 

En fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar bland annat villor och 

bostadsrätter för privat bruk (Nationalencyklopedin, 2009). Mäklaren är vanligen 

anställd av ett fastighetsmäklarföretag som i sin tur ofta är knuten till en kedja av 

liknande företag via franchiseavtal. Ersättningsformen är som regel provisionsbaserad, 

vilket innebär att majoriteten av mäklarna får en lön som helt baseras på deras 

prestation vid fastighetsförmedling. Regler om hur en fastighetsmäklare ska agera finns 

angivet i fastighetsmäklarlagen (1995:400).  

3.2. Aktörer inom branschen 

 

Inom fastighetsmäklarbranschen förekommer en relativt hög grad av samverkan enligt 

Fastighetsmäklarutredningen (2008). Det är främst de mindre företagen som kan dra 

nytta av de marknadsledande företagens stordriftsfördelar inom till exempel 

marknadsföring och prissättning. Samarbetet sker ofta inom branschorganisationer. 

Nedan följer en kort beskrivning av Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarnämnden 

som är aktörer verksamma inom fastighetsmäklarbranschen samt av 

Fastighetsmäklarutredningen. 

 

Mäklarsamfundet är branschorganisationen för den professionella fastighetsmäklaren. 

Organisationen grundades 1919 och arbetar för att utveckla och förbättra 

fastighetsmäklartjänsten. I dagsläget är över 70 procent av mäklarkåren ansluten till 

denna branschorganisation. Inom Mäklarsamfundet finns olika organ som arbetar med 

yrkesrelaterade frågor, såsom Ansvarsnämnden vilken bland annat hanterar tvister 

mellan mäklare, samt Disciplinnämnden vilken beslutar om disciplinära åtgärder. 

Dessutom kan konsumenter få vägledning och information kring 

fastighetsmäklartjänsten och boendefrågor från Mäklarsamfundets kundombudsman. 

(Mäklarsamfundet, D, 2009) 
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Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig myndighet som hanterar frågor om 

registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. FMN vänder sig 

främst till fastighetsmäklare och konsumenter vid fastighetsaffärer och startade sin 

verksamhet 1995 då nämnden efterträdde länsstyrelsen i uppgiften att registrera 

fastighetsmäklare. Samma år trädde en ny fastighetsmäklarlag i kraft och högre krav på 

utbildning och verksamhet infördes. (Fastighetsmäklarnämnden, B, 2009) 

 

I december 2005 tillsattes en utredningsgrupp för att se över Fastighetsmäklarlagen 

(1995:400) och överväga ändringar och kompletteringar i den. Utredningsgruppen 

leddes av Ylva Norling Jönsson, numera chefsrådman, och tog namnet 

Fastighetsmäklarutredningen. Ett antal experter inom FMN, Konsumentverket, 

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet utsågs till att assistera utredningen. 

Vidare tillsattes även sakkunniga inom Justitiedepartementet, dåvarande 

Jordbruksdepartementet samt Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Arbetet 

uppges ha bedrivits i nära samråd med experter och sakkunniga och ledde fram till 

betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6). 

(Fastighetsmäklarutredningen, 2008) 

3.3. Utveckling inom branschen  

 

I Fastighetsmäklarutredningens betänkande anges ingen officiell statistik över hur 

många fastighetsöverlåtelser som förmedlas genom mäklare. Branschens egna uppgifter 

för år 2005 visar emellertid att fastighetsmäklarna medverkar vid 83 procent av 

villaförsäljningarna och vid 65 procent av bostadsrättsförsäljningarna. Andelen 

försäljningar där mäklaren medverkat har även ökat de senaste åren. 

(Fastighetsmäklarutredningen, 2008)  

 

Sedan år 1995 när FMN började registrera mäklare har antalet registrerade mäklare 

ökat från 5 400 till dagens 6 200 under tillsyn av nämnden (Fastighetsmäklarnämnden, 

A, 2009). På den svenska marknaden är dessa registrerade fastighetsmäklare 

verksamma i drygt 4 000 fastighetsmäklarföretag enligt uppgifter från 2005. Företagen 

är vanligtvis små och sysselsätter ibland endast en mäklare. Dock visar utvecklingen i 

branschen att alltfler mäklare arbetar under ett gemensamt namn och ansluter sig till en 
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större kedja i form av franchising eller liknande avtal. (Fastighetsmäklarutredningen, 

2008) 

 

Sedan fastighetsmäklarlagen (1995:400) trädde i kraft för snart 15 år sedan har det 

skett en utveckling inom fastighetsmäklarbranschen. Inflödet av kapital i branschen via 

investerare utanför fastighetsmäklarnas område har ökat. För bankerna är 

mäklarverksamheten en viktig distributionskanal för att erbjuda sina tjänster, särskilt 

gällande kreditgivning för bolån. Rikstäckande fastighetsmäklarkedjor har blivit allt 

vanligare. (Fastighetsmäklarutredningen, 2008) En annan utveckling som skett är att 

antalet klagomål på fastighetsmäklare ökat under de senaste åren. Enligt siffror från 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) gällande fastighetsmäklarbranschen har antalet 

inkomna ärenden ökat från 74 stycken (2006) till 114 stycken (2009), vilket är en 

ökning med drygt 50 procent. ARN har även tagit fram statistik som visar att 

mäklarföretagen efterföljer nämndens beslut till 100 procent både för år 2006 och 2009. 

(Allmänna reklamationsnämnden, 2009) 

3.3.1. Fastighetsmäklarlag (1995:400) 

 

Fastighetsmäklarlagen (1995:400) innehåller både näringsrättsliga och civilrättsliga 

bestämmelser och reglerar bland annat de krav som ställs på en person för att denne ska 

få arbeta som fastighetsmäklare och vilka objekt som denne får förmedla. Lagen 

hanterar även mäklarens uppdrag och ersättning för fastighetsförmedlingen samt hur 

fastighetsmäklaren ska agera för att möta både säljarens och köparens önskemål, krav 

och intressen. Vissa paragrafer i lagen diskuteras ytterligare nedan då dessa anses ha 

särskild betydelse för syftet med denna uppsats.  

 

I 12 § kan utläsas att mäklaren ska iaktta god fastighetsmäklarsed och tillvarata både 

säljarens och köparens intressen. Detta innebär att mäklaren inte får upprätta ett avtal 

som försämrar konsumenternas villkor i förhållande till vad som anges i lagen samt att 

denne ska agera professionellt och sakkunnigt gentemot konsumenterna. När det gäller 

tillit till fastighetsmäklaren, står det att läsa i 14 § att mäklaren inte får ägna sig åt annan 

verksamhet som är ägnad att rubba förtroendet för denne. Vad denna verksamhet 

verkligen består av är dock svårdefinierat, enligt förarbetena till lagen 

(Fastighetsmäklarutredningen, 2008). Det har därför överlämnats åt praxis att avgöra i 
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vilka fall förbudet mot förtroenderubbande verksamhet ska gälla. Det står dock klart att 

lagen avser att hindra mäklaren från att engagera sig i sådan sidoverksamhet, såsom 

förmedling av sidotjänster mot ersättning, som kan påverka dennes intressen och 

därmed äventyra dennes opartiska ställning gentemot säljare och köpare. Ett 

förtydligande bör dock göras i sammanhanget: i dagsläget är det tillåtet att förmedla 

kontakten till företag som erbjuder tjänster förknippade med fastighetsförsäljning, om 

denna förmedling sker utan ersättning. 

 

Fastighetsmäklarutredningen (2008) anger flera exempel på förmedling av sidotjänster 

som kan anses som förtroenderubbande sidoverksamhet om monetär ersättning utgår. 

Ett exempel på en sidotjänst som mäklarföretagen ofta förmedlar i dagsläget är kontakt 

med banker för bolån. Utredningen har kommit fram till att trots att 

sidotjänstförmedling mot ersättning är förbjudet, träffas ändå avtal mellan 

fastighetsmäklarföretag och kreditgivare där ersättningen sker i mer förtäckt form. 

Kreditgivaren kan till exempel erbjuda fastighetsmäklarföretagen utbildning och 

marknadsföringsstöd i utbyte mot förmedlingen. Detta strider enligt FMN dock inte mot 

lagens krav på god fastighetsmäklarsed (Melin, 2007).  

3.3.2. Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) 

 

I Fastighetsmäklarutredningens betänkande SOU 2008:6 ges förslag på flera 

förändringar gentemot tidigare lag, varav följande anses relevanta för denna uppsats. 

Hur mäklarens ersättning för fastighetsförmedlingen ska beräknas fastställs i den 

nuvarande lagen som säger att mäklaren, om inget annat har avtalats, ska ersättas med 

en viss procent på köpeskillingen eller en så kallad provision. Utredningen föreslår att 

denna presumtion om provision ska ändras till en presumtion att mäklaren, om inget 

annat har avtalats, ska ha rätt till skälig ersättning för det arbete och de utlägg som 

uppdraget krävt. 

 

Ytterligare en förändring gäller förbudet mot förmedling av sidotjänster. Som nämnts 

tidigare så är det enligt dagens lag inte tillåtet med förmedling av sidotjänster mot 

ersättning. I lagförslaget försvinner detta förbud och ersätts med en skyldighet för 

mäklaren att registrera sidotjänstförmedlingen hos FMN samt att upplysa 

konsumenterna både om denna registrering och om den ersättning som mäklaren 
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förväntas erhålla som en följd av förmedlingen. Detta ska mäklaren upplysa säljaren om 

innan dess att uppdragsavtalet sluts, vilket enligt Fastighetsmäklarutredningen (2008) 

innebär att transparensen ökar gentemot konsumenterna. 

3.3.3. Statistik kring sidotjänster 

 

Under 2001 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av FMN, en 

enkätundersökning bland drygt 1 000 slumpvis utvalda registrerade fastighetsmäklare 

(Statistiska centralbyrån, 2001). Undersökningen syftade till att kartlägga i vilken mån 

mäklare erbjuder olika typer av sidotjänster i samband med fastighetsförmedling. I 

undersökningen framkom att drygt hälften (54 procent) av mäklarna erbjöd sidotjänster 

utan att få ersättning för det. Av de som då inte erbjöd sidotjänstförmedling skulle 40 

procent vilja göra det. Den vanligaste anledningen var att kunna erbjuda ett mer 

komplett utbud av tjänster samt att använda sidotjänstförmedlingen som 

konkurrensmedel och erbjuda god service till sina kunder. Om sidotjänstförmedlingen 

skedde i samband med en fastighetsförmedling uppgav mäklarna att 25 procent av 

kunderna klagade på utförandet av tjänsten. Om sidotjänstförmedlingen inte skedde i 

samband med en fastighetsförmedling var det 2 procent av kunderna som klagade på 

utförandet. 

 

Under 2003 och 2006 gav Mäklarsamfundet undersökningsföretaget Synovate Temo i 

uppdrag att utföra undersökningar bland konsumenter som nyligen varit involverade i 

en fastighetsförsäljning. Syftet med undersökningarna var att utreda konsumenternas 

intresse för sidotjänstförmedling. Undersökningen från 2003 fokuserade på att 

säkerställa intresset för sidotjänster och det framkom att drygt 60 procent av de 

svarande skulle vara intresserade av att få sidotjänster förmedlade av fastighetsmäklare 

(Mäklarsamfundet, B, 2009). I undersökningen från 2006 tillfrågades de svarande om 

vilken eller vilka av ett antal specificerade tjänster som de skulle vara intresserade av. 

Drygt 90 procent svarade att de skulle vara intresserad av att få minst en sidotjänst 

förmedlad av fastighetsmäklare. När det gäller ersättning för sidotjänstförmedling, 

framkom att de flesta av de svarande var positivt inställda till att betala för att få en 

sidotjänst förmedlad. (Mäklarsamfundet, C, 2009)  
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4. Ekonomistyrning och ersättning 
 

 

4.1. Ekonomistyrning 

 

Tänk dig hur en termostat fungerar. I termostaten finns en termometer som mäter upp 

den aktuella temperaturen i ett rum och jämför den med en uppsatt standard över 

vilken temperatur som rummet bör ha. Vid en eventuell avvikelse höjs eller sänks sedan 

temperaturen till dess att den åter är enligt standardnivån. På samma sätt kan det sägas 

att ett företags ekonomistyrning fungerar. Figur 3 nedan visar 

ekonomistyrningsprocessens beståndsdelar och hur dessa samverkar enligt Anthony 

och Govindarajan (2007).  

 

 

Figur 3. Styrprocessens beståndsdelar (Anthony och Govindarajan, 2007) 

 

Spåraren (detector) är det verktyg som mäter de anställdas prestationer inom ett visst 

område av företaget. Det kan till exempel vara en databas där den anställde för in sina 

försäljningssiffror. Utvärderaren (assessor) bedömer sedan vikten av den utförda 

prestationen genom att jämföra den med det mål som ledningen satt upp. Beroende på 

om prestationen har nått upp till målet eller ej, så försöker verkställaren (effector) 

förändra det specifika beteende hos den anställde som lett fram till dennes prestation. 

Detta kan till exempel ske genom personlig feedback. 

 

Termostatexemplet beskriver ekonomistyrning i dess mest grundläggande form. Att 

styra ett företag är dock mer komplext än så och innebär inte enbart att mäta de 

anställdas prestationer. Till exempel kan ledningen styra genom utformningen av 
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ersättningssystemet eller genom att upprätta handlingsplaner för hur den anställde ska 

agera i specifika situationer. Detta bredare synsätt innebär att ett företags styrsystem 

”innehåller alla de verktyg eller system som ledning och chefer använder för att försäkra 

sig om att de anställdas beteenden och beslut sammanfaller med företagets mål och 

strategier” (Merchant och Van der Stede, 2007, s. 5). Ekonomistyrningens primära 

funktion är alltså enligt Merchant och Van der Stede (2007) att uppmuntra önskvärda 

beteenden så att sannolikheten ökar att företagets övergripande mål uppfylls. Arvidsson 

(2004) argumenterar för samma tanke och menar att de anställdas ansvar, kompetens 

och motivation har blivit allt viktigare för att företag ska kunna drivas effektivt och 

överleva på lång sikt. Att de anställdas arbetssätt, både individuellt och på gruppnivå, 

ligger i linje med företagets uppsatta mål är således mycket viktigt. Ledningen måste 

därför styra individerna så att deras handlingar leder till att företagets mål och 

strategier uppfylls, vilket innebär att målkongruens kan uppnås.  

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) kan ledningen uppnå målkongruens på två sätt: 

genom formella styrsystem såsom strategier, budgetering och rapporter, och genom mer 

informella system eller processer såsom företagskultur och värderingar. Merchant och 

Van der Stede (2007) diskuterar samma tanke och menar att ledningen kan använda tre 

olika styrningsmetoder för att styra sina anställdas handlingar och uppnå 

målkongruens. Styrningsmetoderna behöver inte utesluta varandra, utan kan och bör 

användas parallellt. Resultatstyrning (results control) och beteendestyrning (action 

control) motsvarar Anthony och Govindarajans (2007) formella styrsystem medan social 

styrning (personnel and cultural control) kan liknas vid de informella systemen.  

 

Resultatstyrning är vanligt förekommande idag och används ofta vid decentraliserade 

organisationer. Det innebär att ledningen sätter upp resultatmål för aktiviteter som 

anses vara särskilt viktiga, gentemot vilka de anställdas prestationer sedan jämförs. Vid 

måluppfyllelse belönas sedan den anställde, med en monetär eller icke-monetär 

ersättning. Resultatstyrning fungerar endast om följande villkor är uppfyllda: att 

ledningen kan fastställa vilka mål som är önskvärda, att den anställde som bedöms efter 

prestationen kan påverka densamma, samt att ledningen kan mäta resultatet av 

prestationen på ett effektivt sätt. 
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Beteendestyrning innebär att ledningen ser till att den anställde handlar på sådant sätt 

som är till nytta för organisationen, samtidigt som sådana handlingar som kan skada 

företaget och dess rykte undviks. Exempel på denna styrningsmetod är inspektion av 

handlingsplaner i förväg, samt att den anställde får bära ansvar för sina handlingar vilka 

fastställs av ledningen och kommuniceras till de anställda. Beteendestyrning fungerar 

endast när ledningen vet vilka handlingar som är önskvärda eller icke-önskvärda, samt 

kan försäkra sig om att dessa handlingar sker eller inte sker.  

 

Den tredje styrningsmetoden är social styrning som involverar vad Merchant och Van 

der Stede (2007) kallar personal- och kulturell styrning. Ledningen uppmuntrar sina 

anställda att övervaka och påverka sina kollegors handlingar, samtidigt som den 

anställde ska styra och motivera sig själv till att agera i enlighet med organisationens 

mål. Detta sker bland annat genom att internutbilda personalen, att rekrytera personal 

med både rätt kompetens och lämplighet samt att skapa en företagskultur som 

uppmuntrar till målkongruens.  

4.2. Ersättningssystemet 

 

Genom att använda sig av ersättningssystem och belöna beteenden och prestationer 

som är önskvärda ur ledningens perspektiv kan företaget lättare nå målkongruens. För 

att detta ska ske är det dock grundläggande att ersättningssystemet enbart belönar 

sådana prestationer som verkligen är viktiga för företaget. Arvidsson (2004) refererar 

till Hopwoods modell från 1973 i sin beskrivning av vad som sker om styrningen av de 

anställdas beteenden istället sker med ett ersättningssystem som använder imperfekta 

prestationsmått och därmed inte är utformat på bästa sätt (Figur 4 nedan).  
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Figur 4. Styrning genom ersättningssystem med imperfekta prestationsmått (Arvidsson, 2004) 

 

I modellen råder en konflikt mellan det beteende som företaget anser önskvärt för att nå 

målen (cirkel A), de individuella prestationerna (cirkel B) samt de prestationer som 

ersättningssystemet mäter (cirkel C). Ett konstruerat exempel som behandlar 

konsultverksamhet inom revisionsbranschen kan ytterligare illustrera denna konflikt. 

En företagsledning anser att ett av målen för företaget är att en konsult alltid ska 

bedriva merförsäljning av företagets andra produkter och tjänster när denne utför 

revisionsarbete åt en kund (önskvärt beteende). För att få sina anställda att agera på 

detta sätt, beslutar sig ledningen för att införa ett ersättningssystem där 

provisionsbaserad ersättning utgår för varje ny produkt eller tjänst som konsulten säljer 

till en kund (prestation som systemet mäter). Detta leder till att den anställde 

revisionskonsulten lägger större delen av sin arbetstid hos kunder på att sälja andra 

produkter eller tjänster, snarare än att arbeta med huvuduppdraget revision (individuell 

prestation). Revisionsarbetet blir således lidande och kunden missnöjd. Detta i sin tur 

resulterar i att kunden, istället för att köpa både revisionsarbete och andra produkter 

eller tjänster, väljer att avsluta relationen med företaget. Måtten är således imperfekta 

då de inte mäter alla de handlingar som är viktiga för företaget. 

 

Enligt Arvidsson (2004) måste ersättningssystemet vara utformat så att det som mäts i 

så stor utsträckning som möjligt sammanfaller med företagets mål för att få de anställda 

att agera i enlighet med målen. Eftersom de anställda kommer att sträva efter att erhålla 
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belöningarna i ersättningssystemet, kommer deras handlande (B) att sammanfalla med 

de prestationer som mäts i ersättningssystemet (C), vilket i sin tur resulterar i ett 

önskvärt beteende som även uppfyller företagets mål (A). 

4.2.1. Kriterier för ersättningssystem 

 

Ovan diskuterades risken med att använda sig av imperfekta prestationsmått i ett 

ersättningssystem, då sådana mått skulle kunna innebära att de anställda inte agerar på 

det sätt som är i enlighet med företagets mål. För att de anställda ska motiveras att 

sträva efter att erhålla belöningarna i ersättningssystemet bör detta system enligt 

Merchant och Van der Stede (2007) uppfylla ett antal kriterier, varav de tre som anses 

mest relevanta för denna uppsats diskuteras nedan.  

 

För det första måste ersättningen ha ett värde (be valued) för de anställda, eftersom en 

ersättning som inte anses vara värdefull inte heller kommer att motivera de anställda att 

utföra de handlingar som ersättningen belönar. Åsikterna kring vilken ersättning som är 

värdefull och motiverande skiljer sig dock åt mellan individer och kan enligt Merchant 

och Van der Stede (2007) till exempel bero på den anställdes position inom företaget.  

 

För det andra ska ersättningen vara förståelig (understandable) för de anställda. Detta 

innebär att företaget, för att erhålla den önskade motivationen, måste få de anställda att 

förstå inte bara orsaken till ersättningen utan också själva värdet av den. 

 

För det tredje måste ersättningen utbetalas inom ett kort tidsperspektiv (timely), då de 

anställda i högre grad motiveras av ersättningar som utbetalas strax efter att handlingen 

utförts snarare än av ersättningar som utbetalas långt senare. 

4.2.2. Olika typer av ersättningar 

 

När företaget har utformat ett ersättningssystem med korrekta prestationsmått som 

uppfyller kriterierna, är nästa steg att bestämma ersättningsformen. Det finns tre 

grundformer för att avlöna sina anställda vilka diskuteras ytterligare nedan; enbart fast 

lön, enbart rörlig lön eller en kombination av fast och rörlig lön. 
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En fast lön kännetecknas av att den är överenskommen och angiven i förväg. Den 

revideras normalt sett en gång per år. Laurelli (2004) listar ett flertal för- och nackdelar 

med en fast lön som ersättning, vilka presenteras i tabell 2 nedan. 

 
Fördelar Nackdelar 

Lättare att styra och ändra de anställdas 
arbetsuppgifter 

Ger dåliga ekonomiska motiv för att anstränga 
sig 

Enkelt att administrera och budgetera Utgör en liten del av nettoförsäljningen då 
försäljningsresultaten är goda medan det kan 
bli till en stor börda för företaget vid sämre 
tider 

 
Tabell 2. För- och nackdelar med enbart fast lön (Laurelli, 2004) 

 
En ersättningsform bestående av enbart rörlig lön kan vara utformad på olika sätt. 

Provision är ett av dessa och innebär att ersättningen är baserad på den anställdes 

prestation. I tabell 3 nedan presenteras för- och nackdelar gällande provisionsbaserad 

ersättning (Laurelli, 2004). 

 

Fördelar Nackdelar 

Ger de anställda incitament och motiverar i 
hög grad till säljande aktiviteter 

Kan stimulera till högtrycksförsäljning. Ger 
kortsiktiga vinster men kan skapa ”bad-will” 
på lång sikt 

Ger stor frihet för de anställda att kunna 
planera egna arbetsinsatser 

Vid sämre tider kan det även skada de 
anställdas moral och sänka deras effektivitet 

 
Tabell 3. För- och nackdelar med enbart rörlig lön (Laurelli, 2004) 

 
Ett företag kan även kombinera fast och rörlig lön för att i möjlig mån kunna undvika de 

nackdelar som respektive löneform kan leda till. Även en kombinerad ersättning har för- 

och nackdelar enligt Laurelli (2004), vilket visas i tabell 4 nedan. 

 
Fördelar Nackdelar 

Ger stimulerande förtjänstmöjligheter för den 
som är duktig på att sälja. 

Systemet kan kosta företaget en del innan man 
kan se resultatet av insatserna. 

De anställda kan lättare fås att utföra 
uppgifter som inte direkt leder till försäljning, 
t.ex. extra kundservice, skaffa 
konkurrentinformation, söka nya kunder och 
delta i marknadsföringsarbete. 

 
 

 
Tabell 4. För- och nackdelar med kombination av fast och rörlig lön (Laurelli, 2004) 



- 34 - 
 

4.3. Styrning av säljare genom ersättningen 

 

En yrkeskår som i regel använder sig av provisionsbaserad ersättning är säljaryrket 

(Säljarnas, 2009). Johnsen och Storm (1998, s. 18) definierar en säljare som ”en anställd 

person, som för sitt företags räkning med dess utbud av varor, tjänster och villkor 

försöker lösa kundens behov och träffar avtal om leverans”. Från denna definition kan 

paralleller även dras till fastighetsmäklarens verksamhet, då mäklaren innehar dubbla 

roller som rådgivare till köpare och säljare, samt som säljare av sidotjänster. Detta 

innebär att fastighetsmäklaren har som uppgift att lösa kundens behov genom sitt 

företags utbud av tjänster. Då kopplingar således kan göras mellan säljare och 

fastighetsmäklare följer nedan en presentation av på vilket sätt en företagsledning styr 

sina säljare genom ersättningssystemet. 

 

Ledningen i ett företag och de anställda säljarna har enligt Laurelli (2004) båda ett 

intresse i ersättningssystemet, då ledningen vill erbjuda rätt lön för en prestation 

samtidigt som de anställda vill erhålla rätt ersättning. Företagets intresse ligger främst i 

möjligheten att förbättra resultatet, vilket görs genom att utnyttja lönesättningen. 

Företagets målsättning är då att, genom möjlighet till löneökningar, attrahera duktiga 

säljare, vilket sker genom att skapa ett ersättningssystem som behåller dessa. Säljarens 

intresse för ersättningssystemet ligger i första hand i möjligheten att själv kunna 

påverka lönen och erhålla högre ersättning. Om ersättningssystemet är rätt anpassat 

kan det höja säljarens motivation, vilket bidrar till att företagets intäkter ökar och 

därigenom resulterar i ett lönsammare företag. (Laurelli, 2004) 

 

Traditionellt sett har den viktigaste stimulansen ansetts vara ekonomiska belöningar 

såsom lön och bonusar. Johnsen och Storm (1998) påpekar dock att detta synsätt har 

kommit att ifrågasatts på senare tid och att lönefrågor inte längre är det enda som 

motiverar säljare. Bland annat nämner författarna att ett annat sätt som ledningen kan 

använda för att motivera sina säljare är att tillse att dessa känner en trygghet på sin 

arbetsplats genom ersättningssystemet. Att informera säljaren om vad som är aktuellt 

både inom företaget och inom branschen i stort är ännu ett sätt att motivera denne. 

Ledningen kan även uppmärksamma en god prestation, vilket ökar säljarens prestige 

och självförtroende och förhoppningsvis leder till en ännu bättre prestation i framtiden. 
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Laurelli (2004) framhåller att det, ur företagsledningens synpunkt, således är viktigt att 

använda ett ersättningssystem som tar hänsyn till alla motivationsfaktorer och som 

bidrar till god styrning och kontroll av säljarnas arbete. Detta kan dock vara komplicerat 

att utveckla och att det ibland går fel kan bero på felaktiga utgångspunkter, 

arbetsmetoder, beslut och orealistiska förväntningar.  

4.4. Etik bland säljare 

 

Säljare är en yrkeskår som ofta anklagas för att arbeta på ett oetiskt sätt, vilket 

resultatet av en undersökning bland säljchefer kan illustrera (Marchetti, 1997). I 

undersökningen framkom att 49 procent av de anställda säljarna hade ljugit för sina 

kunder, att 34 procent hade gett orealistiska löften till kunderna samt att 22 procent 

hade sålt produkter eller tjänster som kunderna inte efterfrågat. Orsakerna till detta 

beteende är enligt Román och Munuera (2005) många; bland annat arbetar säljare ofta 

under press för att generera intäkter till företaget och samtidigt erhålla ersättning för 

sin prestation, vilket som tidigare nämnts främst sker genom provision. Då ersättningen 

således är beroende av prestationen, ökar risken för ett oetiskt beteende bland säljarna. 

Vidare arbetar säljare ofta självständigt och kan därmed själva besluta vilken 

arbetsmetod som de vill använda sig av. Eftersom säljarna lättare kan öka sin ersättning 

genom ett oetiskt beteende, ökar risken för att detta beteende ska framkallas. Även 

Simintiras et al. (1994) diskuterar orsakerna till ett oetiskt beteende. Då säljarna 

ständigt blir påminda av företagsledningen om sitt ansvar att uppnå höga och sunda 

försäljningsnivåer för att därigenom säkerställa företagets överlevnad och tillväxt, finns 

en risk för att ett oetiskt beteende skapas.  

 

Oavsett orsak kan ett oetiskt arbetssätt enligt Román och Munuera (2005) få negativa 

konsekvenser för företaget, till exempel genom konflikter med missnöjda kunder. 

Författarna menar att företagsledningen kan skapa en arbetsmiljö där ett oetiskt 

arbetssätt bland säljarna inte accepteras. Detta är möjligt eftersom variabler som kan 

påverkas av ledningen (såsom styrsystemen och ersättningen) i högre grad leder till ett 

mer etiskt arbetssätt bland säljare än variabler som inte är direkt påverkbara av 

ledningen (till exempel ålder och tidigare utbildning). Román och Munuera (2005) 

menar att ledningen inte enbart bör utvärdera säljarnas prestation gentemot uppsatta 

mål utan även det agerande som lett fram till prestationen. Vidare bör 
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ersättningssystemet inte enbart vara provisionsbaserat, då detta kan framkalla det 

oetiska beteendet. Istället kan en kombination av fast och rörlig ersättning vara 

gynnsammare, där den rörliga delen kan vara baserad på mer långsiktiga mål såsom 

kundnöjdhet. Enligt Simintiras et al. (1994) är även en kombinerad ersättning det 

alternativ som säljarna själva föredrar. 

 

Simintiras et al. (1994) argumenterar för vikten av att säljarna effektivt kan hantera 

kunderna då dessa har olika bakgrunder, såväl socialt, kulturellt som utbildningsmässigt 

sett. Då okunskap bland kunder kan vara en anledning till att dessa känner sig lurade av 

säljare, kan ett annat sätt att lösa problemet med ett oetiskt arbetssätt bland säljare vara 

utbildning av de anställda. Ett exempel är inom hemelektronikbranschen, där flera 

företag har fått kraftig kritik från olika konsumentorganisationer eftersom kunder känt 

sig pålurade dyra och onödiga specialförsäkringar (E24). Lösningen på detta har inom 

branschen varit att låta utbilda de anställda säljarna kring vad som ingår i 

sidotjänsterna, så att säljarna i sin tur kan förmedla rätt information till konsumenterna. 

På detta sätt kan konflikter mellan företaget och konsumenten undvikas, vilket har lett 

till färre klagomål hos konsumentorganisationer. 

4.5. Sammanfattning 

 

I detta kapitel har ett antal teoretiska koncept presenterats och diskuterats, då dessa 

tillsammans med kommande empirikapitel bidrar till möjligheten att analysera 

problemområdet. Det första avsnittet ger läsaren en förståelse för de styrningsmetoder 

en företagsledning kan använda sig av i syfte att få de anställda att arbeta så att 

målkongruens kan uppnås. Ett sätt att uppnå målkongruens är genom ett välkonstruerat 

ersättningssystem, som bör uppfylla ett antal kriterier för att bäst motivera de anställda. 

Ersättningssystemet kan bestå av enbart fast lön, enbart rörlig lön eller av en 

kombination av de två formerna. Säljare, med vilka fastighetsmäklare har gemensamma 

drag, ersätts främst genom enbart rörlig lön eller provision. Dock motiveras dagens 

säljare och fastighetsmäklare även av ickemonetära belöningar, vilket måste tas hänsyn 

till vid utformandet av ersättningssystem. Slutligen visades att säljaryrket ofta är 

förknippat med ett oetiskt arbetssätt som ledningen måste vara medveten om när 

styrsystemet utformas.  
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5. Empiri 
 

 

5.1. Enkätundersökning 

 

I enkätundersökningen (se Bilaga E och F) som genomförts bland ett antal 

fastighetsmäklare framkom att en klar majoritet (96 procent) av de svarande ställer sig 

mycket positiva eller positiva till förslaget att tillåta förmedling av sidotjänster mot 

ersättning. Den ersättningsform som lämpar sig bäst vid förmedling av sidotjänster är 

mäklarna inte eniga om, då 43 procent anser att enbart provision är den lämpligaste 

formen, 36 procent anser att ersättningen ska bestå av en fast och en rörlig del, och 

endast 14 procent anser att ersättningen ska vara helt fast. När det gäller möjligheterna 

med lagförslaget instämmer 72 procent av mäklarna helt eller delvis i att 

fastighetsmäklarföretaget kan öka sin lönsamhet, medan 25 procent är osäkra i frågan. 

En mäklare kommenterade dock att ett fastighetsmäklarföretag kan bli ökänt för att 

dess mäklare säljer sidotjänster mer än att fokusera på huvuduppdraget att förmedla 

fastigheter. Vidare instämmer 32 procent helt eller delvis i att lagförslaget kan medföra 

risken att mäklaren, i syfte att öka sin lön, kan tänkas sälja in sidotjänster som inte 

efterfrågas av kunden. 40 procent instämmer dock inte (helt eller delvis) i detta 

påstående. En klar majoritet (89 procent) av de svarande tror att antalet mäklare som 

erbjuder förmedling av sidotjänster kommer att öka kraftigt eller i hög grad jämfört med 

idag.  

 

Av mäklarna i enkätundersökningen tror 75 procent att den vanligaste 

ersättningsformen för fastighetsförmedling även i framtiden kommer vara provision, 

trots lagförslaget om att ändra presumtionen om provision till rätt till skälig ersättning 

för utfört arbete och utlägg. 21 procent tror på en framtida ersättningsform med en fast 

del och en provisionsdel. 

 

Att ryktet är mycket viktigt inom fastighetsmäklarbranschen instämmer i stort sett alla 

(96 procent) av de svarande i. Flera mäklare kommenterade sitt svar: 
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”Ett gott rykte är självklart oerhört viktigt. Ett varumärkes kännedom och attityd styr 

kundens uppskattning.” 

 

”I allra högsta grad! Bloggar, Twitter och andra sajter kan mycket lätt förstöra ryktet 

och därmed framtiden för företaget.” 

 

”Goda rekommendationer ger fler och bättre affärer. Rekommendationer är 

jätteviktigt.” 

 

”Ryktet är den enda tillgången, förutom möbler, som ett mäklarföretag har.” 
 

57 procent av mäklarna instämmer delvis i påståendet att konsumenterna generellt sett 

har förtroende för mäklare, medan 32 procent är osäkra i frågan och 8 procent inte 

instämmer alls i påståendet. Huruvida konsumenternas förtroende för mäklare kan 

komma att förändras på grund av att mäklare tillåts ta ut ersättning för förmedling av 

sidotjänster, är 46 procent osäkra på. Slutligen upplever drygt hälften (61 procent) av de 

svarande att intressekonflikter sällan eller aldrig uppstår mellan mäklare och 

konsument. 

5.2. Skilda åsikter om lagförslaget  

 

Nedan presenteras två, för branschen representativa, åsikter kring den del i lagförslaget 

som tillåter ersättning för sidotjänstförmedling. Mäklarsamfundet är för förslaget, 

medan Fastighetsmäklarnämnden är emot. 

5.2.1. Mäklarsamfundet 

 

Respondenten för Mäklarsamfundet framhåller att lagförslaget är något som samfundet 

har eftersträvat länge och att det är de som själva tagit upp frågan i riksdagen. 

Förebilden kommer från andra länder där ersättning för förmedling av sidotjänster är 

tillåten idag. I dessa länder har det bedömts att det går att hantera mäklarens opartiska 

roll utan att det står i konflikt med en förtroenderubbande verksamhet. Respondenten 

menar att lagstiftningens mål är att förnya och förädla mäklartjänsten utan att äventyra 

konsumentens skydd och rättigheter. För att minska risken för att konsumenten ska 
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påverkas negativt anser respondenten att transparens är avgörande och betonar vikten 

av att det inte ska finnas dolda agendor eller särintressen som styr mäklarens agerande. 

 

Respondenten framhåller att förmedling av sidotjänster är något som kunderna har 

efterfrågat länge och menar att kunderna inte har kunnat förstå varför mäklarna inte 

fått förmedla dessa sidotjänster mot ersättning. Det som har varit mest omdiskuterat 

har varit låneförmedling då detta är en så central del för själva köpet. Respondenten ser 

dock en risk gällande möjligheten att få ersättning för förmedlingen, då detta skulle 

kunna missbrukas genom att mäklaren väljer ut de spekulanter som tar de lån som 

mäklaren själv gör en vinning på. För att undvika en sådan situation menar 

respondenten att det är viktigt att mäklarna öppet redovisar vilken ersättning de får. Det 

förs idag en diskussion om hur redovisningen ska gå till med målet att komma fram till 

ett registreringssystem som är gångbart i praktiken och samtidigt tillvaratar intresset 

för förmedling av sidotjänster.  

 

Enligt respondenten finns det ingen risk för att mäklarna kommer att kompensera ett 

lägre bud till säljaren med att sälja in fler sidotjänster till köparen. Respondenten menar 

att om mäklaren i fråga inte utför sitt förmedlingsuppdrag gällande sidotjänster på ett 

fullgott sätt kommer denne inte att finnas kvar på marknaden. Vidare påpekar 

respondenten att ryktet är absolut avgörande inom branschen. Misstro kring budgivning 

är ett av branschens största problem och det är av stor vikt att återskapa förtroendet 

inom branschen samt minska risken för sådana misstankar. Respondenten anser att 

transparens är enda sättet att lösa detta problem på.   

5.2.2. Fastighetsmäklarnämnden 

 

Enligt Fastighetsmäklarnämndens (FMN) remissvar är myndigheten generellt sett 

positivt inställd till det nya lagförslaget, dock inte när det gäller avsnittet om förmedling 

av sidotjänster mot ersättning (Fastighetsmäklarnämnden, C, 2009). I detta ärende 

menar FMN att själva mäklartjänsten kan komma att urvattnas på grund av lagförslaget, 

eftersom den ökade möjligheten till sidoinkomster kan förändra mäklarens totala 

ersättning. Detta anses vara till konsumenternas nackdel då den, enligt FMN, överlägset 

viktigaste tjänsten för konsumenterna är huvuduppdraget fastighetsförmedling. Enligt 
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respondenter för FMN skulle en mäklare till exempel kunna låta den konsument som 

köper flest sidotjänster av mäklaren, vara den som i slutändan får köpa fastigheten.  

 

Enligt lagförslaget ska alla fastighetsmäklare göra en registrering till nämnden där det 

framgår vilka andra parter som mäklaren samarbetar med samt vilken ersättning som 

utgår för respektive uppdrag. Respondenter för FMN anser att fördelen med detta är att 

det bildas en transparens i ämnet. Dock anses det också finnas en risk för att mäklarna 

säljer produkter eller tjänster till kunden som denne inte efterfrågar:  

 

”Alla säljare säljer på kunderna så mycket de orkar, det finns ingen säljare som säljer 

lagom.” 

Respondent, FMN, 2009  

 

Respondenterna håller heller inte med mäklarna när dessa påstår att en av fördelarna 

för konsumenterna gällande sidotjänstförmedling mot ersättning är möjligheten att 

pressa priser på grund av ”stordriftsfördelar”. Till exempel skulle mäklarna enligt dem 

själva kunna sänka bolåneräntan för konsumenten genom att förmedla ett mycket stort 

antal bolån till en kreditgivare. Enligt respondenterna kommer en sådan marknad med 

ett fåtal aktörer medföra höga priser och därför är konkurrens i stället den effektivaste 

prissättningen.  

 

I remissvaret påpekas slutligen också att problem kan uppstå när det gäller 

gränsdragning för nämndens tillsynsmöjligheter, eftersom FMN endast utövar tillsyn 

över fastighetsmäklare och inte över de aktörer som utför sidotjänsterna. Detta kan 

enligt respondenterna för FMN vara svårt för konsumenterna att förstå och kan i 

förlängningen även leda till negativa konsekvenser för dessa då nämnden inte kan ge 

någon försäkring för sådan skada som uppstått i samband med sidotjänster.  
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5.3. Fastighetsmäklarföretag och respondenter 

 

I Tabell 5 nedan beskrivs fastighetsmäklarföretagen och respondenterna. 

 

Fastighetsmäklarföretag Respondenter 
Fastighetsbyrån 

– marknadsledande mäklarkedjan i 
Sverige 

– helägt dotterbolag till Swedbank 
– drivs i franchiseform med 230 kontor 

och fler än 1 200 medarbetare 
– samarbetar med Swedbank för bolån 

samt med flera andra leverantörer av 
sidotjänster genom tjänsten 
AlltHemma 

Respondent 1: Franchisetagare på 
Linköpingskontoret 

– arbetar även som fastighetsmäklare 
 
Respondent 2: Marknadschef 

– ansvar för övergripande marknads- 
och varumärkesfrågor 

– arbetar på huvudkontoret i Stockholm 
 

Svensk Fastighetsförmedling 
– näst största fastighetsmäklarkedjan i 

Sverige 
– ägs av bank- och finanskoncernen DnB 

Nor 
– har över 1 000 medarbetare fördelade 

på omkring 210 kontor 
– erbjuder bolån och försäkringar 

genom DnB Nor 

Franchisetagare i Linköping och Kinda 
kommun 

– övervägande ansvar för administration 
och marknadsföring 

– arbetar även som fastighetsmäklare  

Mäklarhuset 
– Sveriges tredje största mäklarkedja 
– drygt 140 fristående kontor i landet 

och ungefär 400 medarbetare, varav 
300 är mäklare 

– samarbetar idag med bland andra 
Nordea för bolån och Nordic 
försäkring för försäkringar 

Respondent 1: Bolagsjurist och 
affärsutvecklare 

– arbetar på huvudkontoret i Göteborg 
 

Respondent 2: Franchisetagare 
– ägare till Mäklarhuset Gomér & 

Andersson i Linköping som ingår i 
Mäklarhusetkedjan 

ERA Sverige 
– mäklarkedja med omkring 90 

franchisekontor i hela landet och 
knappt 200 fastighetsmäklare 

– samarbetar idag med SBAB för bolån 
och Ikano försäkringar för 
försäkringsfrågor 

Franchisetagare i Linköping samt fyra 
mindre orter 

– arbetar även delvis som 
fastighetsmäklare 

RE/MAX Sverige 
– mäklarkedja som drivs i franchiseform 

med 26 kontor och drygt 100 
medarbetare 

– använder idag en Internettjänst där 
konsumenterna kan välja bland flera 
olika leverantörer av sidotjänster för 
att få ett erbjudande anpassat efter 
sina behov 

Respondent 1: Fastighetsmäklare 
– arbetar på kontoret i Stockholm  

 
Respondent 2: VD 

– ansvar för företagets löpande 
verksamhet.  

– fastighetsmäklare samt civilekonom 
– arbetar på huvudkontoret i Stockholm 

 
 

Tabell 5. Beskrivning av fastighetsmäklarföretag och respondenter   
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5.4. Ekonomistyrning inom fastighetsmäklarbranschen 

5.4.1. Företagens mål 

 

Samtliga intervjuade fastighetsmäklarföretag har som mål att växa, både när det gäller 

antal kontor och storlek på omsättningen. Dessa mål sätts på central nivå och förmedlas 

vidare till kontoren, där franchisetagarna sedan har ansvar för att formulera strategier 

för att uppnå målen på lokal nivå. Flera respondenter framhåller att företagen främst 

arbetar för att öka sin marknadsandel. Respondenten för ERA Sverige påpekar dock att 

det även finns delmål av mer indirekt karaktär som bidrar till att uppfylla huvudmålet, 

såsom varumärkesigenkänning och etablering av varumärket. Respondent 1 för 

Mäklarhuset framhåller även ytterligare ett mål gällande kundnöjdhet. Företaget köper 

en studie som graderar kundernas villighet att rekommendera Mäklarhuset till andra 

och har som mål att vidare öka detta rekommendationsvärde. Svensk 

Fastighetsförmedlings respondent berättar att konceptet för deras franchisekontor i 

Linköping är att arbeta långsiktigt med kundrelationer och bygga en kundstock. 

Respondenten trycker på vikten av goda referenser och rekommendationer för att 

företaget på längre sikt ska kunna växa utan att satsa alltför mycket kapital på 

marknadsföring. 

 

När det gäller hur fastighetsmäklarnas prestation mäts mot mål berättar respondent 1 

för Fastighetsbyrån att företaget på lokal nivå sätter upp mål för mäklarna i form av 

antal försäljningar, intäkter och antal kundbesök. Mäklarna sätter själva en budget, 

vilken jämförs med den budget cheferna satt upp. Ett resonemang förs kring olikheter 

mellan dessa två budgetar och uppföljning sker sedan löpande. Respondenten 

kommenterar att målet för 2010 är att genomföra dessa uppföljningsmöten varannan 

vecka. Som hjälpmedel för uppföljningen används ett datasystem där mäklarnas 

prestationer registreras. Liknande system används på RE/MAX Sverige enligt 

respondent 1 för företaget, som påpekar att RE/MAX genom att använda olika verktyg 

kan sätta och mäta mål både för franchisekontoren samt för de enskilda mäklarna. 

Utifrån detta system erhålls med hjälp av nyckeltal och diagram en utförlig bild av 

verksamheten. Svensk Fastighetsförmedlings respondent säger att företaget mäter antal 

objekt, snittprovision samt kundnöjdhet, samt att uppföljning i dagsläget sker vid behov, 

till exempel om mäklaren ligger efter sin budget. Företaget utvecklar i dagsläget även ett 
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nytt system för kundvård som kommer att samla dessa mätpunkter, vilket enligt 

respondenten kommer innebära att både mäklare och chef kan ta del av prestationen på 

ett enkelt sätt.  

5.4.2. Ryktet inom branschen 

 

Samtliga respondenter instämmer i vad som framkom i enkätundersökningen angående 

vikten av ett gott rykte inom fastighetsmäklarbranschen. Respondent 1 för 

Fastighetsbyrån berättar att högsta ledningen fastställer värderingar kring ryktet vilket 

sedan ska säkerställas av de lokala kontoren. Enligt ERA Sveriges respondent är ryktet 

tudelat inom branschen. Å ena sidan har mäklaren ett personligt rykte, eftersom 

förtroendet mellan uppdragsgivare och mäklare är viktigt. Å andra sidan är förtroendet 

för hela varumärket också viktigt. Det senare menar respondenten är både svårare att 

bygga upp men också tåligare än det personliga, då den enskilde mäklarens negativa 

agerande kan motverkas av att andra mäklare inom samma kedja arbetar på ett bättre 

sätt. Respondenten för Svensk Fastighetsförmedling berättar att företaget arbetar med 

ett långsiktigt kundperspektiv och framhåller samtidigt att mäklartjänsten är väldigt 

personrelaterad. Mäklarens personliga rykte kan därför lätt påverkas av en konflikt med 

en kund och hela yrkeskarriären kan då stå på spel. 

 

”Är kunden inte nöjd över en tjänst vi förmedlat så kommer det tillbaka till oss.” 

Respondent, Svensk Fastighetsförmedling, 2009 

 

Respondent 2 för RE/MAX Sverige instämmer i ovanstående resonemang och menar att 

även om kunden inte uttrycker en eventuell besvikelse direkt till sin fastighetsmäklare 

så kan de istället prata negativt om denne med andra. Detta är inte bra enligt 

respondenten, vare sig för den enskilde mäklaren, för varumärket för det företag denne 

representerar eller för branschen i stort. Respondent 2 för Mäklarhuset menar att det 

personliga ryktet är mycket viktigt eftersom en duktig mäklare på så sätt kan få ett 

automatiskt inflöde av nya kunder. Respondenten påpekar dock att detta rykte tar lång 

tid att bygga upp, ibland flera år, och att det gäller att ständigt arbeta med ryktet för att 

behålla det, vilket även Fastighetsbyråns respondent 1 håller med om. Fastighetsbyrån 

arbetar därför med utbildning av sin personal för att de ska vara medvetna om att alla 

kunder är olika och således behöver bemötas på olika sätt för att inte riskera att skada 
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ryktet. Företaget använder sig bland annat av skådespelare som spelar rollen som kund, 

och mäklarens uppgift i rollspelet är att agera på korrekt sätt i fiktiva kundmöten. 

5.4.3. Lagförslag om sidotjänstförmedling 

 

Samtliga intervjuade företag erbjuder idag förmedling av sidotjänster utan att få 

ersättning för det och flera använder sig av samarbetspartners för att erbjuda kunderna 

en bättre service. Vidare är de flesta respondenterna positivt inställda till lagförslaget 

gällande ersättningen för denna förmedling. Respondent 2 för Fastighetsbyrån säger att 

företaget är mycket positivt inställt till lagförslaget då sidotjänstförmedling mot 

ersättning anses kunna stärka företagets erbjudande och göra att det uppfattas mer som 

ett serviceföretag, vilket är Fastighetsbyråns vision. Respondenten tror även att om 

lagförslaget träder i kraft kommer det att leda till fler intäkter för företaget, dels indirekt 

via fler fastighetsaffärer och dels direkt via förmedling av sidotjänster. Respondent 1 för 

Fastighetsbyrån håller med sin kollega men påpekar samtidigt att det lokala kontoret 

ännu inte är inblandat i arbetet kring utvecklingen av sidotjänsterbjudandet, vilket i 

dagsläget enbart sköts av huvudkontoret. Vidare framhåller Svensk 

Fastighetsförmedlings respondent att mäklare ofta får arbeta hårt för att få ett uppdrag 

av en kund. Att dessutom behöva hjälpa en annan aktör med förmedling av kunder utan 

att få ersättning för detta är fel enligt respondenten. Respondenten tror att det framför 

allt kommer att vara de större kedjorna som kommer erbjuda sina kunder vad som 

kallas för paketlösningar, något som respondenten ser som positivt för kunden. 

Respondent 2 för RE/MAX Sverige håller dock inte alls med de övriga respondenterna i 

att förmedling av sidotjänster mot ersättning är något positivt, snarare tvärtom.  

 

”Vi tycker att det är fullständigt galet att mäklaren ska alliera sig med en part som vi 

säljer för, det tar bort hela den tanken vi har i Sverige om att mäklaren är en 

mellanman.” 

Respondent 2, RE/MAX Sverige, 2009 

 

Enligt Respondent 2 för RE/MAX Sverige är det svårt för mäklaren att vara en 

oberoende mellanman, eftersom mäklaren vid en fastighetsförmedling blir ”två herres 

tjänare”. I motsats till denna åsikt, ser dock ERA Sveriges respondent inte något problem 

med att hjälpa två parter. Respondenten påpekar att mellanmannens roll är att se till att 
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mötet mellan köpare och säljare blir så friktionsfritt som möjligt. Om lagförslaget skulle 

gå igenom, menar dock respondent 2 för RE/MAX Sverige att problemet med mäklarens 

brist på oberoende skulle öka ytterligare. RE/MAX Sveriges lösning på problemet är att 

använda sig av en Internetbaserad lösning som innebär att de går ut till flera olika 

aktörer inom varje tjänsteområde och ber dessa komma med sitt bästa erbjudande för 

kunden. På detta sätt pressas priserna på sidotjänster för kunden samtidigt som 

respondent 2 påstår att RE/MAX Sverige inte riskerar att mista kundernas förtroende.  

 

Respondent 1 för Mäklarhuset framhåller att företaget är mycket positivt till förslaget 

eftersom det ger mäklaren ett incitament till att förmedla sidotjänster, vilket är en del i 

att erbjuda kunden bättre service. Respondenten får medhåll från sin kollega 

respondent 2 som tycker att mäklarbranschen blir lite friare i och med lagförslaget med 

avseende på sidotjänstförmedling, då dagens lagstiftning är onödigt kontrollerande. ERA 

Sveriges respondent är också positiv till lagförslaget och tycker att det är bra att 

ersättningsdelen blir mer transparent och reglerad. I dagsläget anser respondenten att 

det inom andra fastighetsmäklarföretag redan finns en viss typ av dold ersättning, så 

kallad kick-back, för förmedling av sidotjänster, bland annat i form av marknadsföring 

eller koncernbidrag. I och med lagförslaget skulle därmed konkurrensneutraliteten öka 

inom branschen, vilket är positivt enligt respondenten. Även respondenten för Svensk 

Fastighetsförmedling framhåller att en positiv aspekt med regleringen av ersättning för 

sidotjänstförmedling är den ökade transparensen gentemot kunderna. 

5.4.4. Eventuella risker med lagförslaget 

 

När det gäller eventuella risker i samband med ersättning för sidotjänstförmedling så är 

det få respondenter som anser att det finns risker som skulle kunna påverka branschen 

negativt i någon större utsträckning då mäklarens huvudsakliga uppgift fortfarande är 

att förmedla fastigheter. Trots detta framkom vissa farhågor med lagförslaget under 

intervjutillfällena. Respondent 2 för RE/MAX Sverige är som tidigare nämnts skeptisk till 

lagförslaget då detta kan leda till att den oberoende mäklaren försvinner. ERA Sveriges 

respondent påpekar att pengar alltid är en viktig faktor i ett företag vilket kan leda till 

intressekonflikter. 
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”Det är väldigt lätt att vara nobel och säga att det handlar om god service och så men 

det finns alltid pengar i botten. Alla vill ju tjäna pengar.” 

Respondent, ERA Sverige, 2009 

 

Respondenten menar att alltid när en aktivitet såsom förmedling av sidotjänster 

associeras till något positivt för kunden, finns det även en risk för att denna aktivitet 

associeras till något negativt om utfallet inte blir till kundens belåtenhet. Därför menar 

respondenten att fastighetsmäklarföretaget måste vara försiktigt i sitt urval av 

samarbetspartners så att ryktet och varumärket inte drabbas negativt. Respondenten 

för Svensk Fastighetsförmedling håller med ERA Sveriges respondent och säger att 

mäklarföretaget måste kunna stå för den tjänst de förmedlar. Enligt Mäklarhusets 

respondent 1 måste förmedlingen av sidotjänster vara styrd av kundens behov, så att 

kunden inte känner att det sker en merförsäljning på bekostnad av denne. Därför måste 

mäklaren enligt respondenten lära känna kunden och veta vad denne efterfrågar, vilket 

ofta sker automatiskt då mäklare och kund arbetar nära varandra under en intensiv 

period. Respondent 2 för Fastighetsbyrån nämner att beroende på vem man frågar kan 

det finnas en risk med sidotjänstförmedling. Fastighetsbyrån arbetar dock efter 

ledorden ”hjärna, hjärta och handslag”, vilket enligt respondenten hjälper mäklaren att 

undvika en eventuell risksituation då det skapas en personlig relation mellan mäklare 

och konsument. Respondent 2 för Mäklarhuset menar att eftersom mäklaren i grunden 

är både en fastighetsförmedlare och en säljare, så är det viktigt att ledningen sätter upp 

tydliga regler för hur sidotjänstförmedlingen ska gå till så att denna förmedling inte sker 

på sådant sätt som skadar ryktet. Enligt respondenten är det också viktigt att mäklaren 

är medveten om den känslomässiga aspekten i samband med fastighetsförmedling och 

sidotjänsterna som är förknippade med denna förmedling. 

5.4.5. Ersättning för sidotjänstförmedling 

 

Eftersom betänkandet än så länge är ett förslag, kan ingen av respondenterna med 

säkerhet uttala sig om hur ett eventuellt ersättningssystem för sidotjänstförmedling 

skulle kunna se ut. Vid en direkt förfrågan har de dock spekulerat kring ämnet. En 

diskussion fördes kring om en administrativ person skulle kopplas in för att sköta 

sidotjänstförmedlingen, men samtliga respondenter ansåg att mäklarna själva skulle 

vara ansvariga för denna förmedling. ERA Sveriges respondent menar att det troligen 
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kommer att bli en provisionsbaserad ersättning vid förmedling av sidotjänster med 

större vikt för kunden, såsom bolån och försäkring, men också vid förmedling av dyrare 

tjänster på lokal nivå, såsom värmesystem och vitvaror. I andra fall tror respondenten 

att det kan handla om en fast ersättning, till exempel när ett företag som erbjuder 

sidotjänster köper in sig på fastighetsmäklarföretagets marknadsföring och 

annonsering. Respondenten anser också att det ofta kommer att handla om stora 

volymer, vilket respondenten för Svensk Fastighetsförmedling instämmer i. 

Respondenten tror att ett ersättningssystem skulle kunna vara utformat så att en 

kreditgivare fastställer vilken enskild mäklare som rekommenderade kunden att välja 

det specifika bolånet, för att därefter betala ut en kick-back till denne.  

 

När det gäller hur ersättningsformen för fastighetsförmedling kommer se ut i framtiden, 

tror Svensk Fastighetsförmedlings respondent att provisionsdelen kommer att minska i 

storlek och att sidotjänstförmedling mot ersättning kommer vara ett annat sätt för 

fastighetsmäklarföretagen att generera intäkter. Genom att mäklarens ersättning inte 

enbart baseras på fastighetsförmedlingens omsättning, utan även på kick-backs från 

samarbetspartners som kreditgivare och försäkringsbolag, så blir mäklaren dock 

tvungen att tänka om i sitt arbetssätt. Respondent 1 för Mäklarhuset tror dock inte att 

intäkterna från sidotjänstförmedlingen kommer vara så stora för fastighetsmäklaren 

och att denna förmedling kommer vara underordnad huvuduppdraget. Åsikten baserar 

respondenten på förhållanden i den danska fastighetsmäklarbranschen, där en 

fastighetsmäklare endast får en mindre summa för en bolåneförmedling vilket inte gör 

denna förmedling till ”någon kassako” enligt respondenten. RE/MAX Sveriges 

respondent 2 påpekar dock att det är felaktigt att använda sig av utländska exempel, 

eftersom mäklare där arbetar efter helt andra förutsättningar än svenska 

fastighetsmäklare. Enligt respondenten kan ett väl utarbetat system i framtiden 

innebära att 10-20 procent av fastighetsmäklarens intäkter skulle komma från 

förmedling av sidotjänster, givet att lagförslaget går igenom. 
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6. Diskussion och analys 
 

 

6.1. Styrprocessen inom fastighetsmäklarbranschen 

 

I teorikapitlet presenterades Anthony och Govindarajans (2007) modell av 

styrprocessen och dess beståndsdelar. Figur 5 nedan bygger på denna modell men har 

modifierats för att bättre beskriva hur ekonomistyrningsprocessen inom 

fastighetsmäklarbranschen kommer att se ut till följd av lagförslaget gällande ersättning 

för sidotjänstförmedling. 

 

 

Figur 5. Modifierad modell av styrprocessens beståndsdelar  

 

Enligt respondenterna för fastighetsmäklarföretagen är tillväxt i form av 

marknadsandelar och omsättning samt lönsamhet det primära målet för verksamheten. 

Styrverktyget i den teoretiska modellen kallas därför tillväxt och lönsamhet i den 

modifierade modellen. Fastighetsmäklarna är anställda av företaget och är således de 

styrda enheterna. Varje mäklare arbetar med att förmedla fastigheter för att uppnå det 

av ledningen uppsatta målet om tillväxt och lönsamhet. Deras prestationer mäts sedan 

genom kontinuerliga uppföljningar och jämförs mot målnivån i den fastställda budgeten. 

Dessa delar överensstämmer i stora drag med den ursprungliga teoretiska modellen. En 

stor skillnad är dock att en ny komponent tillkommit som ett resultat av det nya 

lagförslaget: Ersättning för förmedling av sidotjänster. Respondenterna för företagen 

ansåg bland annat att denna förmedling skulle innebära en möjlighet för 
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fastighetsmäklarföretagen att erbjuda sina kunder bättre service, vilket är en 

konkurrensfördel och bidrar till att nå målet om tillväxt i antal kunder. Att intäkterna 

även ansågs kunna öka på grund av sidotjänstförmedlingen är ett mer direkt bidrag till 

att nå målet för lönsamhet. Den nya komponenten Ersättning för förmedling av 

sidotjänster innebär alltså att det inte enbart är fastighetsmäklarens prestation vid 

huvuduppdraget fastighetsförmedling som bidrar till målkongruens, utan även 

prestationen vid sidotjänstförmedling. Hänsyn bör därför även tas till denna nya 

komponent när styrsystemen inom fastighetsmäklarbranschen ska utformas.  

6.2. Vikten av ett gott rykte 

 

De som är emot lagförslaget gällande sidotjänstförmedling mot ersättning menar att 

kunderna kan drabbas negativt i sådana situationer, eftersom kunden kan bli övertalad 

av fastighetsmäklaren att köpa tjänster som egentligen inte efterfrågas. En sådan 

situation kan leda till att den missnöjda kunden klagar hos vänner och bekanta, vilket 

gör att fastighetsmäklarens rykte skadas. Enkätundersökningens resultat visade att 96 

procent av fastighetsmäklarna anser att ryktet är mycket viktigt, bland annat för att 

förstärka kundnöjdheten och lojaliteten, vilket i förlängningen kan bidra till både ökad 

tillväxt och lönsamhet för fastighetsmäklarföretagen. Ett försämrat rykte på grund av en 

misslyckad förmedling av sidotjänster skulle däremot kunna leda till ett minskat antal 

kunder och därigenom lägre tillväxt och minskad lönsamhet för företaget.  

 

Målet om tillväxt och lönsamhet sätts av ledningen och förmedlas ner till 

fastighetsmäklarna via den lokala ledningen på respektive franchisekontor. Eftersom 

den modifierade modellen innehåller en ny komponent som kan påverka ryktet och 

därigenom även möjligheten att nå målet, är det viktigt att mäklarna är införstådda med 

detta så att de inte fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare. Styrsystemet kan 

därför inte se ut som förut utan det måste ske en Nödvändig förändring för att uppnå 

målet, vilket illustrerades i Figur 5 ovan där denna komponent är markerad i rött. Denna 

förändring kan förslagsvis ske genom tre olika styrningsmetoder, vilka ledningen bör ta 

hänsyn till vid utformningen av ett nytt styrsystem. I följande avsnitt diskuteras de tre 

styrningsmetoderna ytterligare med avsikt att utforma ett förslag till hur företag kan 

undvika negativa effekter vid provisionsbaserad ersättning för sidotjänster. 
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6.3. Nödvändig förändring för att uppnå målet 

 

Komponenten Nödvändig förändring för att uppnå målet har lyfts ur den modifierade 

modellen i Figur 5 ovan och visas nedan i Figur 6, tillsammans med de tre 

styrningsmetoderna som ska ingå i styrsystemet. En förändring behöver ske i samtliga 

styrningsmetoder för att fastighetsmäklarföretagen ska kunna uppnå målet om tillväxt 

och lönsamhet efter att den nya komponenten sidotjänstförmedling tillkommit. Det kan 

poängteras att det i denna analys inte handlar om ett val mellan styrningsmetoderna 

utan att alla tre kompletterar varandra och att samtliga därför bör ingå i det nya 

styrsystemet. 

 

Figur 6. Tre styrningsmetoder som behöver förändras i styrsystemet  

6.3.1. Resultatstyrning 

 

Resultatstyrning innebär att ledningen styr sina anställda genom att fastställa vilka mål 

som ska uppnås och att de anställda sedan på egen hand får utarbeta formella eller 

informella planer för att nå dessa mål. Det är därför viktigt att ledningen motiverar sina 

anställda så att dessa arbetar på ett sätt så att målkongruens kan uppnås, vilket inom 

fastighetsmäklarbranschen främst sker genom ersättningssystemet. Inom branschen 

idag är enbart provision den i särklass vanligaste ersättningsformen för 

fastighetsförmedlingen. Frågan är dock om denna ersättningsform även är lämplig vid 

sidotjänstförmedling. Det finns här två aspekter som ledningen bör ta hänsyn till: (1) 

möjligheten att erhålla ”lättförtjänta pengar” vid en sidotjänstförmedling kan påverka 

mäklarens motivation så att denne arbetar mindre med sitt huvuduppdrag och därför 
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inte uppnår de av ledningen uppsatta målen om tillväxt och lönsamhet för företaget; 

samt (2) att säljare, med vilka mäklarna kan jämföras enligt vad som framkom både i 

empirin och i teorin, inte längre enbart motiveras av monetära belöningar enligt 

teorikapitlet. Den senare aspekten diskuteras ytterligare i kommande avsnitt, medan ett 

antal alternativ till ersättning för förmedling av sidotjänster diskuteras nedan. 

Uppkomst och utformning av alternativen är baserade på åsikter gällande ersättning 

som framkommit i samband med enkätundersökningen och intervjuer. Förmedling av 

hemförsäkring har använts som exempel och i Figur 7 nedan ges en översikt av 

alternativen. I det följande förs en diskussion kring respektive alternativ, vilken är 

baserad på den teoretiska bakgrunden om för- och nackdelar med olika typer av 

ersättning. Dessutom förs diskussionen ur ett etiskt perspektiv, då ersättningen är en av 

de variabler som påverkar mäklarnas etiska beteende och som ledningen har möjlighet 

att styra över. Tre av alternativen förkastas och det alternativ som anses vara mest 

passande för sidotjänstförmedling diskuteras sedan utifrån de kriterier för 

ersättningssystem som framkommit i teorikapitlet. 

 

 

Figur 7. Alternativ för att ersätta förmedling av sidotjänster 

 

Alternativ 1. Enligt enkätundersökningen var det 14 procent som ansåg att 

ersättningsformen för förmedling av sidotjänster skulle bestå av endast en fast del, 

vilket alternativ 1 är baserat på. Hemförsäkringsförmedlingen sker enbart av mäklaren 

och ersättningsformen för denna förmedling är en förutbestämd fast summa, oavsett 

•Mäklaren får en förutbestämd fast summa oavsett 
antal förmedlade hemförsäkringarAlternativ 1.

•Administrativ personal får en förutbestämd fast 
summa oavsett antal förmedlade hemförsäkringarAlternativ 2.

•Mäklaren får en provisionsbaserad ersättning 
beroende på antal förmedlade hemförsäkringarAlternativ 3.

•Mäklaren får en kombinerad ersättning i form av 
en fast del samt en rörlig del beroende av antal 
förmedlade hemförsäkringar samt kundnöjdhet

Alternativ 4.
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antal förmedlade försäkringar. Summan adderas till mäklarens ordinarie 

provisionsbaserade lön för huvuduppdraget fastighetsförmedling.  

 

Fördelar med alternativet är att företagsledningen lättare kan styra över mäklarnas 

arbetsuppgifter vilket resulterar i att handlingar som skadar ryktet och påverkar 

lönsamheten negativt kan undvikas, då mäklarna inte har ett personligt intresse i en 

överförsäljning. Systemet är dessutom enkelt och lätt att administrera, vilket underlättar 

för företagsledningen. Ur ett etiskt perspektiv leder detta alternativ till en minskad risk 

för ett oetiskt beteende, då mäklarna med en fast ersättning för sidotjänstförmedling 

inte ser sig tvungna att sälja sidotjänster till varje pris för att öka sin egen lön. Dock är 

alternativet inte gynnsamt sett ur företagsledningens synvinkel, eftersom 

ersättningsformen inte uppmuntrar mäklarna till merförsäljning då de inte erhåller 

extra ersättning för en bättre prestation. Detta bidrar i sin tur inte till ökad lönsamhet 

för företaget. Ytterligare en nackdel kan uppstå i de fall då mäklarens 

försäljningsresultat inte når upp till budgeterade mål. Även denna situation är negativ 

för företaget då en ersättning betalas ut trots att företaget inte erhåller intäkter i 

motsvarande utsträckning. Eftersom nackdelarna med detta alternativ ur 

företagsledningens perspektiv överväger fördelarna, förkastas alternativet med fast 

ersättning för sidotjänstförmedling. 

 

Alternativ 2. I kapitlet om fastighetsmäklarbranschen presenterades en undersökning 

utförd av SCB där det framgick att antal klagomål på utförandet av sidotjänsten minskar 

om förmedlingen inte sker i samband med fastighetsförmedlingen. Alternativ 2 innebär 

att hemförsäkringsförmedlingen sker av säljare utan samröre med mäklare. Denna 

säljpersonal har en fast lön oberoende av antalet hemförsäkringsförmedlingar vilket 

minskar risken för överförsäljning gentemot kund.  

 

En fördel med detta alternativ är att mäklaren kan fokusera på sitt huvuduppdrag att 

förmedla fastigheter och därigenom uppnå målet om tillväxt och lönsamhet. Vidare 

skulle sidotjänstförmedlingen i detta alternativ bli helt separerad från 

fastighetsförmedlingen, vilket enligt SCB’s undersökning är en annan fördel som kan 

kopplas till företagsryktet då antalet klagomål förväntas minska. Ur ett etiskt perspektiv 

kan detta alternativ precis som i alternativ 1 minska risken för ett oetiskt beteende, både 
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från mäklarens håll då denne inte är inblandad i förmedlingen, och från säljarens håll då 

denne har en fast lön. Utöver de nackdelar som presenterades i alternativ 1 ovan, är en 

nackdel med detta alternativ vad som framkom i empirikapitlet: att mäklaren är den 

som bäst känner till kundens behov och därför vet vad denne efterfrågar eller inte. Brist 

på kunskap hos säljaren om den specifika kunden skulle kunna leda till att företagets 

rykte skadas då kunden inte känner att dennes behov blev tillgodosedda. Ett försämrat 

rykte kan innebära försämrad lönsamhet. Dessutom är detta alternativ dyrt då säljaren 

ska avlönas, och är därför ett system som de mindre fastighetsmäklarkedjorna 

eventuellt inte har råd med. Eftersom alternativet med säljpersonal emellertid inte 

efterfrågades bland respondenterna för fastighetsmäklarföretagen då dessa inte har 

kunskap om kundens behov, samtidigt som det är dyrt, förkastas även detta alternativ.  

 

Alternativ 3. En ersättningsform för sidotjänstförmedling som är provisionsbaserad 

anser flera respondenter vara lämpligt, enligt vad som framkom både under intervjuer 

och i enkätundersökningen. Alternativ 3 innebär följaktligen att ersättningsformen är 

provisionsbaserad där kreditgivaren ersätter mäklaren med en förutbestämd summa för 

varje försäkring som denne förmedlar.  

 

Fördelar med detta alternativ är att det motiverar mäklaren att förmedla många 

försäkringar vilket resulterar i högre intäkter både för företaget och för den enskilde 

mäklaren, samt att provisionen är lätt att räkna ut innan förmedlingen sker vilket kan 

motivera mäklaren ytterligare. Att kunna beräkna en framtida provision ökar även 

transparensen gentemot kund, vilket flera respondenter i empirikapitlet framhåller som 

viktigt. Vidare ger detta alternativ mäklarna möjligheten att själva kunna planera sina 

arbetsinsatser, vilket är positivt för företaget om detta motiverar de anställda till ökad 

försäljning. I detta alternativ måste dock företagsledningen ta stor hänsyn till den etiska 

aspekten. Med enbart provisionsbaserad ersättning är risken stor för ett oetiskt 

beteende bland mäklarna enligt teorikapitlet. Den stora nackdelen med alternativet är 

således att mäklaren endast ser till kortsiktiga vinster och därför stimuleras till att 

förmedla försäkringar som kunden egentligen inte efterfrågar. Detta kan på längre sikt 

skapa ”bad-will” både för företaget och mäklaren och resultera i att målkongruens inte 

uppnås eftersom lönsamheten minskar om kunderna undviker företaget. Vidare kan 

problem uppstå när mäklaren har gått igenom en period med sämre försäljning, vilket 
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leder till att mäklarens arbetsmoral och effektivitet sjunker. Denna situation är således 

också negativ för företaget då det leder till lägre intäkter. Baserat på de stora 

nackdelarna, både ur det etiska perspektivet och med hänsyn till teorikapitlet, förkastas 

detta alternativ. 

 

Alternativ 4. Enligt enkätundersökningen ansåg 36 procent av de svarande att 

ersättningen för sidotjänstförmedling ska bestå av både en fast del och en 

provisionsbaserad, vilket är vad som föreslås i detta alternativ. Varje månad utgår alltid 

en fast summa till mäklaren till vilken en provisionsbaserad ersättning tillkommer 

beroende på hur många försäkringar som förmedlas. Som framkom ovan bör ledningen 

även ta hänsyn till företagets rykte vid utformningen av ersättningssystemet, som ett 

steg i att uppnå målkongruens. Den provisionsbaserade delen bör därför även baseras 

på kundnöjdhet och rekommendationsvärde, vilket är i enlighet både med kundstudien 

som nämndes i empirikapitlet samt vad som framkom i teorikapitlet angående säljarnas 

etik. Kundnöjdheten mäts utifrån ett frågeformulär som tilldelas kunden efter genomfört 

kundmöte. Utöver den fasta ersättningen för sidotjänstförmedling blir följaktligen 

mäklarnas totala ersättning beroende av antalet nöjda kunder i samband med 

hemförsäkringsförmedlingen samt antalet förmedlade försäkringar. Ledningen 

fastställer att en viss procent av kunderna ska vara villiga att rekommendera 

fastighetsmäklarföretaget för att den provisionsbaserade delen ska utgå.  

 

Fördelarna med alternativet är att mäklarna både stimuleras att sälja in ett större antal 

försäkringar än om enbart fast ersättning utgår samt att risken för överförsäljning av 

sidotjänster minskar då en fast del utgår oavsett prestation. Detta är gynnsamt för 

företaget ur ett etiskt perspektiv då kombinationen av fast och rörlig ersättning, enligt 

vad som framkom i teorikapitlet, minskar pressen på mäklarna att prestera och därför 

balanserar upp deras oetiska beteende. Dessutom kan mäklarna även spendera tid på 

arbetsuppgifter som leder till ökad kundnöjdhet och service, vilket är positivt för 

företaget då även detta bidrar till ett gott rykte och ökad lönsamhet. Nackdelen med 

alternativet är att företaget inledningsvis inte kan dra nytta av denna ersättningsform då 

det inte omedelbart uppmuntrar till en ökad förmedling av sidotjänster. Den fasta delen 

betalas ut utan krav på prestation och kan således öka kostnaderna för företaget utan att 

intäkterna ökar i samma utsträckning. Denna nackdel uppstår dock endast initialt och 
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förväntas avta med tiden när mäklarna blir mer erfarna av att förmedla sidotjänster mot 

ersättning. 

 

Då ovanstående fördelar överväger nackdelen, både ur företagsledningens och ur ett 

etiskt perspektiv, anses alternativet vara lämpligt för att ersätta förmedling av 

sidotjänster. För att motivera mäklarna måste dock alternativet uppfylla de kriterier för 

ett ersättningssystem som presenterades i teorikapitlet. Ersättningssystemet måste ha 

ett värde för mäklarna, vilket alternativet anses ha då en monetär ersättning utgår för 

utförd prestation. Då mäklarna själva kan påverka sin totala ersättning genom den 

provisionsbaserade delen ökar motivationen att prestera bättre och sälja mer. Den fasta 

delen erbjuder samtidigt en viss trygghet för mäklarna, vilket enligt teorikapitlet även 

värdesätts av mäklarna. Dessutom måste ersättningen även vara förståelig för mäklarna. 

Alternativet anses vara enkelt att förstå då den fasta delen är given, samtidigt som den 

provisionsbaserade delen endast baseras på två enkla variabler; antal försäkringar och 

kundnöjdhet. Slutligen måste ersättningen även utbetalas inom ett kort tidsperspektiv. 

Eftersom detta alternativ innebär att mäklarna får ersättning för sin prestation 

månadsvis, anses tidsperspektivet vara kort och kriteriet därmed uppfyllt. 

Sammanfattningsvis anses en fast och en provisionsbaserad del vara mest passande som 

ersättningssystem för sidotjänstförmedling.  

6.3.2. Beteendestyrning 

 

Beteendestyrning är en annan av de tre styrningsmetoder som företagsledningen kan 

använda sig av för att styra de anställda. Det handlar om att uppmuntra handlingar som 

bidrar till att fastighetsmäklarföretaget uppnår målkongruens, samtidigt som icke-

önskvärda handlingar undviks.  

 

I kapitlet om fastighetsmäklarbranschen beskrevs ett krav på registrering i samband 

med lagförslaget. Fastighetsmäklaren har med det nya förslaget en skyldighet att 

registrera sidotjänstförmedlingen hos FMN samt upplysa konsumenterna både om 

registreringen och om den ersättning som mäklaren förväntas erhålla till följd av 

förmedlingen. Registreringskravet utifrån FMNs perspektiv är att kontrollera 

fastighetsmäklarbranschen och se till konsumenternas bästa. Sett ur företagsledningens 

perspektiv kan skyldigheten att registrera förmedlingen även gynna företaget. 
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Ledningen kan använda sig av den registrerade informationen i syfte att styra 

fastighetsmäklarnas handlingar, vilket gör att registreringen kan ses som en del av 

beteendestyrning. Ingen extra kostnad för nyttjandet av informationen tillkommer 

fastighetsmäklarföretaget då registreringen är ett krav för mäklarna och ändå måste 

utföras. Detta under förutsättning att lagförslaget går igenom som det ser ut idag.  

 

Registreringen innebär att handlingar som är önskvärda utifrån företagsledningens 

perspektiv utförs av mäklarna. Ledningen bör fastställa en process för hur 

fastighetsmäklaren ska arbeta med sidotjänstförmedlingen i samband med 

fastighetsförmedlingen, för att undvika att ryktet skadas då fastighetsmäklaren är 

företagets ansikte utåt och således representerar företaget genom sina handlingar. Detta 

faktum styrks även i empirikapitlet, där betoning läggs på vikten av att ledningen sätter 

upp tydliga regler för hur sidotjänstförmedlingen ska gå till så att denna inte sker på 

sådant sätt som är skadligt för ryktet. Med avseende på teorikapitlet kan ledningen med 

hjälp av en fastställd process motverka icke-önskvärda handlingar och ett oetiskt 

beteende som innebär att mäklaren agerar kortsiktigt och exempelvis säljer på kunden 

sidotjänster som denne inte efterfrågar.  

 

Ett förslag till den process som fastighetsmäklaren ska följa vid kundmöten baseras på 

vad som framkom i empirikapitlet kring mäklarens dubbla roller och ser ut på följande 

sätt: Mötet inleds med en diskussion angående själva fastighetsförmedlingen som sedan 

avslutas. Därefter förs en diskussion om sidotjänster. Efter mötet dokumenterar 

mäklaren förfarandet i en intranätbaserad loggbok, samt förser FMN med uppgifter om 

sidotjänstförmedlingen i enlighet med registreringskravet. Syftet med att dela upp 

fastighetsförmedlingen och sidotjänstförmedlingen är att undvika att mäklarens dubbla 

roller blandas samman vilket i sin tur ökar mäklarens trovärdighet gentemot kund. 

Processen för själva sidotjänstförmedlingen kan exempelvis se ut på följande sätt: 

Mäklaren och kunden diskuterar aktuella sidotjänster och kundens eventuella intresse 

för dessa. Därefter redogör mäklaren för vad de aktuella tjänsterna kostar kunden samt 

vilken ersättning mäklaren erhåller för förmedlingen, vilket uppfyller 

registreringskravet från FMN. Slutligen kontaktar mäklaren leverantören för 

sidotjänsterna och förser denne med kundens kontaktuppgifter och önskemål.  
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Alternativ 4 som innebar en kombination av fast och rörlig ersättning kopplad till antal 

sidotjänster och kundnöjdhet valdes som mest lämpligt ersättningssystem ovan. Inför 

beräkning av den enskilde mäklarens ersättning för sidotjänstförmedling, kontrolleras 

mäklarens prestation därför månatligen av närmaste chef genom att denne beräknar 

antal förmedlade sidotjänster. Dessutom granskar chefen graden av kundnöjdhet i 

frågeformulären som tilldelats kunden vid möten med mäklaren. Om graden av 

kundnöjdhet är lägre än det uppsatta målet, kan chefen gå tillbaka till dokumentationen 

från mäklarens kundmöten och därigenom granska hur väl den fastställda processen för 

sidotjänstförmedling har efterföljts. På så sätt kan ett oetiskt beteende som leder till 

missnöjda kunder identifieras och åtgärdas, exempelvis genom konstruktiv feedback 

från chefen. Genom att fastighetsmäklarföretaget använder sig av registreringen av 

sidotjänstförmedlingen för att bedöma hur väl processen efterföljts och därefter kunna 

bedöma mäklarens ersättning för sidotjänstförmedlingen, är därmed de två 

styrningsmetoderna resultatstyrning och beteendestyrning kopplade till varandra. 

6.3.3. Social styrning 

 

Den tredje styrningsmetoden är social styrning, vilket till exempel innebär att 

fastighetsmäklarföretagens ledning genom utbildning av sina anställda mäklare 

uppmuntrar dessa till att arbeta så att ryktet inte skadas och målkongruens därför kan 

uppnås.  

 

I empirikapitlet framhålls att mäklartjänsten är mycket beroende av den personliga 

kontakten mellan mäklare och konsument. Dessutom nämns att starka känslor ofta är 

involverade i fastighetsförmedlingen. För att mäklarna ska kunna uppfylla kravet på 

kundnöjdhet i ersättningssystemet och erhålla den provisionsbaserade ersättningen, 

samt i den mån det är möjligt skapa långsiktiga kundrelationer, kan utbildning av de 

anställda övervägas av företagsledningen. Vikten av utbildning av de anställda är något 

som även det framkom i empirikapitlet samt i teorikapitlet, där utbildning varit ett sätt 

som företagen inom hemelektronikbranschen använt sig av för att lösa problematiken 

med ett oetiskt beteende bland sina säljare. Under utbildningen hos 

fastighetsmäklarföretagen kan ledningen och de anställda diskutera hur en mäklare ska 

agera vid sidotjänstförmedlingen så att hänsyn tas till företagets lönsamhet, där ryktet 

är en konsekvens av de anställdas handlingar. Under utbildningen bör även ytterligare 
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frågor tas upp kring människokännedom och hur sådana aspekter ska hanteras, vilket 

argumenterades för i teorikapitlet. Tanken med utbildningen är att mäklaren ska bli 

medveten om och få förståelse för kundernas känslomässiga tillstånd i samband med 

fastighetsförmedlingen, samt att lära sig att informera sina kunder så att konflikter 

mellan mäklarens och konsumentens intressen kan undvikas. Om mäklaren till exempel 

har kunskap om hur en kund normalt reagerar vid förstagångsköp av en bostad, kan 

denne ta hänsyn till att kunden står inför många stora beslut och därför lägga viss tid på 

att förklara de olika sidotjänsterna. På så sätt vet kunden vad som ingår i sidotjänsten, 

vilket minskar risken för klagomål i efterhand och ett försämrat rykte för företaget, 

vilket kan leda till försämrad tillväxt och lönsamhet. Att ledningen utbildar sina mäklare 

kring vikten av kundnöjdhet ökar även mäklarnas förståelse för ersättningssystemet, 

där kundnöjdhet ingår som en variabel. 

 

Ovan nämndes att säljare, och således även mäklare, inte längre enbart motiveras av 

monetära belöningar. Fastighetsmäklarföretagets ledning bör därför utöver den 

provisionsbaserade ersättningen även använda sig av icke-monetära belöningar för att 

motivera mäklarna att nå de uppsatta målen om tillväxt och lönsamhet. Ledningen kan 

till exempel uppmärksamma en god prestation hos mäklaren. Som ett komplement till 

den konstruktiva feedback som beskrevs ovan kan ledningen till exempel välja att inte 

enbart diskutera mäklarens mindre bra handlingar utan även uppmärksamma de 

handlingar som har lett till betydande resultat, både ur ett etiskt och ur ett 

resultatinriktat perspektiv. Denna kontinuerliga positiva återkoppling leder enligt 

teorikapitlet till att mäklarens självförtroende ökar vilket i förlängningen kan leda till en 

ännu bättre prestation av mäklaren. Vidare kan ledningen, i syfte att motivera mäklarna 

genom att ge dem all information de behöver, låta publicera ett återkommande 

nyhetsbrev på intranätet, där nyheter inom fastighetsmäklarbranschen presenteras 

tillsammans med information om aktuella bolåneräntor och annat av intresse gällande 

sidotjänster. 

 

Då ledningen genom kontinuerlig återkoppling ger både positiv och konstruktiv 

feedback till sina anställda mäklare, kan ledningen uppmuntra mäklarens önskvärda 

handlingar och samtidigt motverka ett oetiskt beteende. Dessutom utbildas mäklarna i 

hur processen ska gå till vid sidotjänstförmedling. Genom dessa två åtgärder är därmed 
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styrningsmetoderna beteendestyrning och social styrning sammankopplade. Vidare 

medför utbildningen kring kundnöjdhet att mäklarna blir medvetna om vikten av denna 

variabel och hur stor inverkan variabeln har på den provisionsbaserade ersättningen i 

ersättningssystemet. Således kopplas även social styrning och resultatstyrning samman, 

vilket innebär att styrsystemet är fullständigt då samtliga styrmetoder kompletterar 

varandra. 

6.3.4. Målkongruens uppnås 

 

Figur 8 nedan är en modifierad modell av Arvidssons (2004) modell. I det föreslagna 

styrsystemet som diskuterats i detta analyskapitel uppnås målkongruens genom att 

kombinera de tre styrmetoderna resultatstyrning, beteendestyrning samt social 

styrning. Mäklarna bedöms i ersättningssystemet utifrån variablerna antal förmedlade 

sidotjänster och grad av kundnöjdhet, vilka är måtten på de prestationer som fångas upp 

i styrsystemet (cirkel C). Genom den fastställda processen för kundmöten kan ledningen 

se till att mäklarnas arbetssätt är i linje med det beteende som är önskvärt för att uppnå 

företagets mål (cirkel A). Utbildningen ger mäklarna möjlighet att förstå vikten av 

kundnöjdhet vilket motiverar dem att förbättra sina individuella prestationer (cirkel B). 

Cirklarna sammanfaller och målkongruens är uppnådd. 

 

Figur 8. Målkongruens uppnås genom det föreslagna styrsystemet   
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7. Slutsats 
 

 
Utifrån analys och diskussion presenteras ett förslag till hur företag generellt sett kan 

undvika negativa effekter vid provisionsbaserad ersättning för sidotjänster. För att 

undvika de negativa effekterna och uppnå målkongruens vid denna typ av ersättning 

kan företag använda sig av en kombination av styrmetoder och vidta åtgärder inom 

dessa, vilka presenteras i Figur 9 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Förslag till styrsystem 

 

Tanken är att förslaget ska kunna tillämpas av företag inom flera branscher med 

liknande upplägg när det gäller förmedling eller försäljning av sidotjänster. Exempel på 

sådana branscher är hemelektronik, banksektorn samt branscher där konsulter är 

verksamma. Ett företag som använder sig av enbart provisionsbaserad ersättning vid 

sidotjänster riskerar att drabbas av negativa effekter i form av handlingar med ett 

försämrat företagsrykte som konsekvens. Därför föreslås att den provisionsbaserade 

ersättningen kombineras med en fast del. Att endast fokusera på resultatstyrning genom 

ersättningssystemet kan emellertid resultera i ett bristfälligt system som inte 

fullständigt motverkar de negativa effekterna. Därför bör företagsledningen även ta 

hänsyn till och använda sig av de föreslagna åtgärderna inom beteende- och social 

styrning, då välutformade arbetsprocesser minskar ett oetiskt beteende samtidigt som 

utbildning ökar förståelse för ersättningssystemet. Detta minskar risken för negativa 

effekter såsom försämrat företagsrykte samtidigt som företaget säkerställer en ökad 

lönsamhet och tillväxt vilket är företagets övergripande mål. 
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Bilagor 
 

 
 
A. Fastighetsmäklarföretag/organisation och respondenter  

Fastighetsmäklarföretag/organisation Respondenter 
Fastighetsbyrån 

– marknadsledande mäklarkedjan i 
Sverige 

– helägt dotterbolag till Swedbank 
– drivs i franchiseform med 230 kontor 

och fler än 1 200 medarbetare 
– samarbetar med Swedbank för bolån 

samt med flera andra leverantörer av 
sidotjänster genom tjänsten 
AlltHemma 

Pia Widell Cordén 
– marknadschef med ansvar för 

övergripande marknads- och 
varumärkesfrågor. Arbetar på 
huvudkontoret i Stockholm 

Martin Gustafsson 
– franchisetagare och fastighetsmäklare 

på Linköpingskontoret 

Svensk Fastighetsförmedling 
– näst största fastighetsmäklarkedjan i 

Sverige 
– ägs av bank- och finanskoncernen DnB 

Nor 
– har över 1 000 medarbetare fördelade 

på omkring 210 kontor 
– erbjuder bolån och försäkringar 

genom DnB Nor 

Frida Magnusson 
– en av två franchisetagare i Linköping 

och Kinda kommun. Fastighetsmäklare 
i grunden men har numera 
övervägande ansvar för administration 
och marknadsföring 

Mäklarhuset 
– Sveriges tredje största mäklarkedja 
– drygt 140 fristående kontor i landet 

och ungefär 400 medarbetare, varav 
300 är mäklare 

– samarbetar idag med bland andra 
Nordea för bolån och Nordic 
försäkring för försäkringar 

Philip Frederiksen 
– bolagsjurist och affärsutvecklare på 

huvudkontoret i Göteborg 
Håkan Rystadius 

– en av två ägare till Mäklarhuset Gomér 
& Andersson i Linköping som ingår i 
Mäklarhusetkedjan 

ERA Sverige 
– mäklarkedja med omkring 90 

franchisekontor i hela landet och 
knappt 200 fastighetsmäklare 

– samarbetar idag med SBAB för bolån 
och Ikano försäkringar för 
försäkringsfrågor 

Bengt Andersson 
– kontorsägare för ERA Sverige i 

Linköping samt fyra mindre orter. 
Arbetar även delvis som 
fastighetsmäklare 

RE/MAX Sverige 
– mäklarkedja som drivs i franchiseform 

med 26 kontor och drygt 100 
medarbetare 

– använder idag en Internettjänst där 
konsumenterna kan välja bland flera 
olika leverantörer av sidotjänster för 
att få ett erbjudande anpassat efter 
sina behov 

Göran Pagrot 
– VD för RE/MAX Sverige med ansvar 

för företagets löpande verksamhet. 
Fastighetsmäklare samt civilekonom i 
grunden. Arbetar på huvudkontoret i 
Stockholm 

Ramon Mazumdar 
– registrerad fastighetsmäklare på 

kontoret i Stockholm 

Mäklarsamfundet 
– Branschorganisation för 

fastighetsmäklare 

Jonas Anderberg 
– Chefsjurist 
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B. Intervjuguide: Fastighetsmäklarnämnden och Mäklarsamfundet 
 

 Hur ser ni på dagens fastighetsmäklarlag när det gäller sidotjänster? 
 

o Vilka för/nackdelar finns idag?  
 

 Vad anser ni om det nya lagförslaget när det gäller sidotjänster? 
 

o Vilka för/nackdelar innebär lagförslaget? 
 

o Tror ni att det kan komma att bli en intressekonflikt mellan 
köpare/säljare och mäklaren?  

 
o Vad anser ni att fastighetsbyråerna kan göra för att undvika en sådan 

eventuell konflikt? 
 

 Tror ni att den nya lagen kommer påverka fastighetsmäklarnas förmedling 
av sidotjänster? 
 

o På vilket sätt? 
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C. Intervjuguide: Fastighetsmäklarföretag (intern version) 
 

 Beskrivning av uppsatsen 
 

 Presentation av respondenten 
 

 Hur är organisationen uppbyggd? 
 

o Franchise, delägarskap, direktanställning av mäklarna etc. 
o Hur är belöningen/ersättningen utformad för mäklarna? 
o Decentralisering av beslut? Vilken typ av beslut decentraliseras? T.ex. när 

det gäller mäklararvode(procent), sidotjänster. 
 

 Vilka är era mål inom organisationen, både på kort och lite längre sikt, när 
det gäller personalen, tillväxt, lönsamhet, kunder etc.? Vem sätter dessa 
mål? 
 

 Hur tolkar ni dessa mål på ert kontor? Hur arbetar ni internt för att uppnå 
dessa mål? Vilka åtgärder använder ni er av? 
 

o Hur motiveras mäklarna? T.ex. utbildning och stöd… 
o Hur kontrolleras att mäklarna uppfyller sina skyldigheter mot 

köpare/säljare? 
o  (Vid results control: Hur sätts målen för mäklarna? Hur kontrolleras att 

mäklarna uppnår sina resultat?) 
 

 Hur hanterar ni förmedling av sidotjänster (t.ex. bolån och besiktning) 
idag? 
 

o Hur ser relationen ut till era partners när det gäller sidotjänster? 
o Sköter mäklarna kontakten med partners/sidotjänsterbjudare eller finns 

det andra inom organisationen som tar över när det gäller sidotjänster? 
o Är detta något man avtalar på huvudkontorsnivå eller på lägre nivå? 

 
 Hur ser ni på den kommande ändringen i fastighetsmäklarlagen angående 

sidotjänster (dvs. att det nu blir tillåtet för mäklarbyråer att ta ut en 
ersättning för förmedlingen)? 
 

o Om ni redan har förmedling av sidotjänster; Hur kommer detta samarbete 
se ut i fortsättningen? Hur ser planen ut? 

o Ser ni några möjligheter/risker i och med lagförändringen när det gäller 
ert arbete med att nå era mål?  

 Ser du någon risk med att mäklaren bara arbetar för egen vinning 
och inte ser till företagets bästa?  
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 Kommer förändringen i fastighetsmäklarlagen gällande förmedling av 
sidotjänster att leda till några förändringar i:  
 

o Er organisation? På vilket sätt? 
o Ersättningssystemet till mäklarna? På vilket sätt? 
o Era mål gällande personal, tillväxt, lönsamhet, kunder etc.? På vilket sätt? 
o Era åtgärder för att uppnå målen? På vilket sätt? 
o Ert sätt att förmedla era mål till de anställda? På vilket sätt? 
o Ansvarsfördelningen gällande förmedling av sidotjänster? 
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D. Intervjuguide: Fastighetsmäklarföretag (respondentens version) 
 

 Hur är organisationen uppbyggd? 
 

 Vilka är era mål inom organisationen, både på kort och lite längre sikt, när 
det gäller personalen, tillväxt, lönsamhet, kunder etc.? Vem sätter dessa 
mål? 
 

 Hur tolkar ni dessa mål på ert kontor? Hur arbetar ni internt för att uppnå 
dessa mål? Vilka åtgärder använder ni er av? 

 
 Hur hanterar ni förmedling av sidotjänster (t.ex. bolån och besiktning) 

idag? 
 

 Hur ser ni på den kommande ändringen i fastighetsmäklarlagen angående 
sidotjänster (dvs. att det nu blir tillåtet för mäklarbyråer att ta ut en 
ersättning för förmedlingen)? 
 

 Kommer förändringen i fastighetsmäklarlagen gällande förmedling av 
sidotjänster att leda till några förändringar i:  
 

o Er organisation? På vilket sätt? 
o Ersättningssystemet till mäklarna? På vilket sätt? 
o Era mål gällande personal, tillväxt, lönsamhet, kunder etc.? På vilket sätt? 
o Era åtgärder för att uppnå målen? På vilket sätt? 
o Ert sätt att förmedla era mål till de anställda? På vilket sätt? 
o Ansvarsfördelningen gällande förmedling av sidotjänster? 
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Hej! 
 
Vi är två studenter på Internationella Civilekonomprogrammet vid Linköpings 
Universitet som skriver magisteruppsats inom ekonomistyrning. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka om en företagsledning behöver förändra sitt sätt att styra 
de anställda när det sker en förändring i företagets förutsättningar (t.ex. en 
lagförändring). 
 
Som du säkert känner till har ett förslag till en ny fastighetsmäklarlag tagits fram av 
en statlig utredning (SOU 2008:6). Era svar på följande frågor kommer att hjälpa oss 
att uppnå syftet med uppsatsen. 
 
 

E. Enkätundersökning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av förändringarna jämfört med nuvarande lag är att förbudet mot förtroenderubbande 
verksamhet försvinner. Det kommer nu att bli tillåtet för fastighetsmäklare att, mot 
ersättning, erbjuda förmedling av sidotjänster (t.ex. bolån och försäkringar). 
 
1. Hur ställer du dig till förslaget att tillåta förmedling av sidotjänster mot 
ersättning? 
 
Negativt      Positivt 
inställd 1 2 3 4 5 inställd 
 
2. Vilken ersättningsform anser du lämpar sig bäst för förmedling av sidotjänster? 
 
A. Enbart provision 
B. En fast och en rörlig del 
C. Enbart fast del 
D. Annan ersättningsform, i så fall vilken? _____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. En möjlighet med lagförslaget gällande ersättning för sidotjänster är att 
fastighetsmäklarföretaget kan öka sin lönsamhet. 
 
Instämmer      Instämmer 
Inte alls 1 2 3 4 5 helt 
 
 
Kommentar: ______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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4. En risk med lagförslaget gällande ersättning för sidotjänster är att mäklaren 
säljer in sidotjänster som kunden inte efterfrågar för att öka sin lön. 
 
Instämmer      Instämmer 
Inte alls 1 2 3 4 5 helt 
 
 
Kommentar: ______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Antalet mäklare som erbjuder förmedling av sidotjänster kommer att (jämfört 
med idag): 
 
Förbli oförändrat 1 2 3 4 5 Öka kraftigt 
 
 
En annan förändring i förslaget är att presumtionen för provisionsersättning ändras till 
”rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg som uppdraget krävt”. 
 
6. Hur tror du att fastighetsmäklarföretagens vanligaste ersättningsform till 
mäklarna kommer att se ut i framtiden? 
 
A. Enbart provision 
B. En fast del och en rörlig (provision) 
C. Enbart en fast del 
D. Annan fördelning, i så fall vilken? ___________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Följande frågor behandlar konsumentrelationer inom fastighetsmäklarbranschen: 
 
7. Är ryktet bland konsumenterna viktigt inom det fastighetsmäklarföretag du 
representerar? Vänligen motivera ditt svar på raderna nedan. 
 
Inte särskilt       Mycket 
viktigt 1 2 3 4 5 viktigt 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
8. Konsumenterna har generellt sett förtroende för mäklare. 
 
Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer 
inte alls      helt 
 
9. Konsumenternas förtroende för mäklaren kan komma att förändras på grund 
av att mäklaren tillåts ta ut ersättning för förmedling av sidotjänster. 
 
Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer 
inte alls      helt 
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10. Hur ofta upplever du att intressekonflikter uppstår mellan mäklare och 
konsument? 
 
Aldrig 1 2 3 4 5 Ofta 
 
Kommentar: ______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Tack för din medverkan! 
Therese Sandell och Mari Särevik 
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F. Svar från enkätundersökning 
 
1. Hur ställer du dig till förslaget att tillåta förmedling av sidotjänster mot 
ersättning? 
 
Negativt      Positivt 
inställd 1 2 3 4 5 inställd 
 
Svar: 
1. 
2. 
3. I (4 %)4 
4. IIIII IIII (32 %) 
5. IIIII IIIII IIIII III (64 %) 
 
2. Vilken ersättningsform anser du lämpar sig bäst för förmedling av sidotjänster? 
 
A. Enbart provision  
B. En fast och en rörlig del  
C. Enbart fast del 
D. Annan ersättningsform, i så fall vilken?  
 
Svar: 
A. IIIII IIIII II (43 %) 
B. IIIII IIIII (36 %) 
C. IIII (14 %) 
D. II (7 %) (Rörlig för större affärer, fast för mindre; Ingen uppfattning i dagsläget)  
 
Mäklarnas kommentarer: 
Kan även vara en del av mäklarassistentarbetet 
 
3. En möjlighet med lagförslaget gällande ersättning för sidotjänster är att 
fastighetsmäklarföretaget kan öka sin lönsamhet. 
 
Instämmer      Instämmer 
Inte alls 1 2 3 4 5 helt 
 
Svar: 
1. 
2. I (4 %) 
3. IIIII II (25 %) 
4. IIIII IIIII (36 %) 
5. IIIII IIIII (36 %) 
 
Mäklarnas kommentarer: 
Företaget kan bli ”ökänt” som för styrande av tjänsterna samt att mäklarna säljer tjänster 
mer än hus. 
Möjliggör starkare samarbete med lokala aktörer som man kan förhandla fram avtal med. 

                                                        
4 Procentsatserna har avrundats, vilket innebär att den totala summan inte alltid blir 100 procent 
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4. En risk med lagförslaget gällande ersättning för sidotjänster är att mäklaren 
säljer in sidotjänster som kunden inte efterfrågar för att öka sin lön. 
 
Instämmer      Instämmer 
Inte alls 1 2 3 4 5 helt 
 
Svar: 
1. III (11 %) 
2. IIIII III (29 %) 
3. IIIII I (21 %) 
4. IIIII (18 %) 
5. IIIII (18 %) 
Ingen uppfattning. I (4 %) 
 
Mäklarnas kommentarer: 
Tror inte att detta är en risk i det långa loppet 
 
5. Antalet mäklare som erbjuder förmedling av sidotjänster mot ersättning 
kommer att (jämfört med idag): 
 
Förbli oförändrat 1 2 3 4 5 Öka kraftigt 
 
Svar: 
1. 
2. I (4 %) 
3. II (7 %) 
4. IIIII IIII (32 %) 
5. IIIII IIIII IIIII I (57 %) 
 
6. Hur tror du att fastighetsmäklarföretagens vanligaste ersättningsform till 
mäklarna kommer att se ut i framtiden? 
 
A. Enbart provision  
B. En fast del och en rörlig (provision)  
C. Enbart en fast del 
D. Annan fördelning, i så fall vilken?  
 
Svar: 
A. IIIII IIIII IIIII IIIII I (75 %) 
B. IIIII I (21 %) 
C. 
D. I (Både fast resp. rörlig) (4 %) 
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7. Är ryktet bland konsumenterna viktigt inom det fastighetsmäklarföretag du 
representerar? Vänligen motivera ditt svar på raderna nedan. 
 
Inte särskilt       Mycket 
viktigt 1 2 3 4 5 viktigt 
 
Svar: 
1. 
2. 
3. 
4. I (4 %) 
5. IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII II (96 %) 
 
Mäklarnas kommentarer: 
Helt avgörande för långsiktig framgång. 
Ett gott rykte är självklart oerhört viktigt. Ett varumärkes kännedom och attityd styr 
kundens uppskattning. 
Självklart! Vi lever på rykten och rekommendationer. 
I allra högsta grad! Bloggar, twitter och andra sajter kan mycket lätt förstöra ryktet och 
därmed framtiden för företaget. 
Inom branschen är rekommendationer viktigt och för nya affärer är det självklart mycket 
viktigt. 
Viktigt att få upp förtroendet för hela branschen. 
Med bra rykte ökar antal invigda kvalitativa möten. 
Goda rekommendationer ger fler och bättre affärer. Rekommendationer är jätteviktigt. 
Förtroende för branschen. 
Som i de flesta branscher är ryktet bland konsumenter otroligt viktigt. 
En mäklare säljer ett förtroende och engagemang, då är ryktet viktigt. 
Ja, som mäklare lever man på sitt rykte 
Ryktet är den enda tillgången, förutom möbler, som ett mäklarföretag har. 
Naturligtvis är ryktet väldigt viktigt. 
Vem vill anlita en mäklare som alla tycker är okunnig och dålig? 
Vi lever enbart på rekommendationer och nöjda kunder är grundförutsättningen för detta. 
Säljarkundens val av mäklare styrs av gott rykte, varumärket. Köparens val styrs pga. 
utbudet av bostäder. 
 
8. Konsumenterna har generellt sett förtroende för mäklare. 
 
Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer 
inte alls      helt 
 
Svar: 
1. I (4 %) 
2. I (4 %) 
3. IIIII IIII (32 %) 
4. IIIII IIIII IIIII I (57 %) 
5. I (4 %) 
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9. Konsumenternas förtroende för mäklaren kan komma att förändras på grund 
av att mäklaren tillåts ta ut ersättning för förmedling av sidotjänster. 
 
Instämmer 1 2 3 4 5 Instämmer 
inte alls      helt 
 
Svar: 
1. IIII (14 %) 
2. IIIII I (21 %) 
3. IIIII IIIII III (46 %) 
4. II (7 %) 
5. III (11 %) 
 
10. Hur ofta upplever du att intressekonflikter uppstår mellan mäklare och 
konsument? 
 
Aldrig 1 2 3 4 5 Ofta 
 
Svar: 
1. II (7 %) 
2. IIIII IIIII IIIII (54 %) 
3. IIIII IIII (32 %) 
4. I (4 %) 
5. 
Ingen uppfattning. I (4 %) 
 
Mäklarnas kommentarer: 
Var tydlig, kommunicera, informera 
Ofta är det en av de viktigaste affärer som görs och då kan intressekonflikter inträffa. 
 


