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Abstract 
 
In this assignment an evaluation and comparison of the educational requirements and 

working environment of real estate brokers will be made, as I believe these areas of the 

profession are disparate depending on country of practice. In order for me to immerse myself 

fully in the topic and gain a deeper understanding of it, a qualitative study in the form of first 

hand interviewing of real estate brokers who have studied and worked in both Sweden and 

the US was carried out. The focus of the interviews was to investigate the ways in which a 

newly graduated real estate broker perceives their working environment when they start 

working in the US, compared to their experience in Sweden. As the educational requirements 

and working procedures are very different in the US depending on state, my focus in this 

assignment was to examine my topic in regards to the two states Florida and California. After 

carrying out interviews with four different real estate brokers who are currently working in 

the US but where three of these brokers have previously worked in Sweden, the results of my 

study show that the educational aspect of becoming a real estate broker is different in Sweden 

and the US, both in terms of length as well as educational content. The results also show that 

the working procedures vary significantly. The biggest difference was that a broker in the US 

often work in a more biased way by representing either the buyer or the seller. In turn, this 

leads to a fundamental difference in terms of forming client relationships. As the professional 

roles of the broker look different depending on country, the study showed that the level of 

difficulty varies in terms of starting a career as a newly graduated real estate broker in the US 

and in Sweden. However an interesting point was also the apparent educational and 
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professional differences in terms of state. The results of this study led to interesting 

discoveries which can be used as a base for further studies within the field. 
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Sammanfattning 

 

I denna uppsats granskas och jämförs fastighetsmäklarens utbildningskrav och arbetssätt i 

Sverige och i USA. Det har gjorts en kvalitativ studie genom att intervjua fastighetsmäklare 

som studerat till och arbetat som mäklare både i Sverige och i USA. Detta ämne valdes för att 

arbetssätten och kunskapskraven ser så olika ut i respektive land och jag hade ett intresse av 

att fördjupa mig i på vilket sätt ländernas arbetssätt skiljer sig åt. Intervjuerna har fokuserat 

på hur upplevelsen av att börja arbeta som nyexaminerad mäklare i USA är, och jämförts med 

hur det är att börja i Sverige.  

 

Eftersom fastighetsmäklares arbetssätt samt utbildningskrav skiljer sig åt i olika delstater, då 

lagarna ser olika ut i de olika delstaterna, har jag valt att fokusera på endast två delstater; 

Kalifornien och Florida. 

 

Intervjuer med fyra olika mäklare som arbetar i USA, varav tre även jobbat som mäklare i 

Sverige, gav resultatet att utbildningen skiljer sig åt mellan USA och Sverige, både 

längdmässigt samt innehållsmässigt. Det visade sig även att arbetssätten skiljer sig åt 

avsevärt. Den största skillnaden ligger i att man i USA ofta arbetar partiskt, genom att 

representera antingen köpare eller säljare, jämfört med i Sverige där man arbetar som en 

opartisk mellanman mellan köpare och säljare. Skillnaderna i hur partisk man behöver vara i 

sitt arbete leder till skillnader i hur kundrelationerna ser ut i Sverige och i USA. Eftersom 

yrkesrollerna ser olika ut i respektive undersökt land visade det sig att det är olika svårt att 

börja mäkla som nyexaminerad mäklare i Sverige och i USA. Det visade sig även att det 
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finns skillnader både i utbildningen och i arbetssättet om man jämför delstaterna Kalifornien 

och Florida. Resultaten i denna studie ledde till intressanta upptäckter som kan användas som 

bas för ytterligare fördjupande studier inom ämnet.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
Idag finns nästan 7000 registrerade mäklare i Sverige (Fastighetsmäklarinspektionen, 2018). 

Yrket har blivit mer och mer populärt senaste åren, och allt fler utbildar sig till mäklare. I 

Sverige ställs det krav på en utbildning som motsvarar 120 HP, samt 10 veckors praktik på en 

mäklarbyrå. Mäklare i Sverige måste även vara registrerade hos Fastighetsinspektionen samt 

har en skyldighet att följa Fastighetsmäklarlagen. Som mäklare i Sverige arbetar man som en 

oberoende mellanman mellan två parter i en fastighetsaffär, med syfte att föra ihop köpare 

och säljare samt hjälpa dem genom hela processen (Mäklarsamfundet, 2017). I USA ser dock 

både utbildningen för att få börja arbeta som mäklare samt yrket i sig annorlunda ut. I USA 

arbetar man också för att föra ihop en köpare och säljare, men inte genom att vara en 

oberoende mellanman. I USA står man ofta på antingen köparen eller säljarens sida, vilket 

skapar stora skillnader i den yrkesmässiga vardagen mellan fastighetsmäklare i Sverige och 

fastighetsmäklare i USA (Lindqvist, 2018).  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnaderna mellan att arbeta som 

fastighetsmäklare i USA och att arbeta som fastighetsmäklare i Sverige. Fokus kommer att 

ligga på hur upplevelsen av att flytta till USA och börja jobba som mäklare där känns. 

Skillnaderna mellan hur det är att arbeta som mäklare i USA och Sverige kommer att 

beskrivas efter ett flertal intervjuer med fastighetsmäklare som arbetat både i Sverige och i 

USA, och en jämförelse kommer att göras efter deras känslor och upplevelser kring frågan. 

Både skillnader kring utbildningen och det vardagliga arbetslivet i de två valda länderna 

kommer att undersökas. 
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1.3 Avgränsningar 
 
I denna uppsats jämförs en fastighetsmäklarens arbetssätt samt utbildningskrav i Sverige och 

i USA. Uppsatsen har avgränsats genom att endast undersöka delstaterna Kalifornien och 

Florida i USA. Detta val gjordes främst för att det fanns mest information att hämta kring 

arbetssättet för mäklare i dessa delstater, och för att jag fick möjlighet att intervjua två   

svenska mäklare som arbetar i Florida och två svenska mäklare som arbetar i Kalifornien. Jag 

valde att inte granska utbildningskrav eller arbetssätt i någon annan delstat då varje delstat 

har olika lagar och det skulle bli ett för stort område att granska fler än två delstater.  

2. Metod 
 
Denna uppsats har gjorts genom en kvalitativ studie av personer som arbetat som mäklare 

både i Sverige och i USA. Det har gjorts personliga telefonintervjuer med frågor om 

upplevelsen och känslan av att utbilda sig samt börja arbeta som mäklare i USA efter att man 

tidigare utbildat sig och arbetat som mäklare i Sverige. Frågorna som ställdes var öppna 

frågor, utan fasta svarsalternativ, så att intervjupersonen hade maximalt med utrymme att 

svara inom. Intervjuerna hade en låg grad av standardisering samt en låg grad av 

strukturering, viket är en lämplig metod när man önskar att göra en kvalitativ analys av 

intervjuresultaten. Intervjuerna har sedan sammanställts för att få en bild av hur det är att 

arbeta som mäklare i respektive land samt ta reda på för- och nackdelarna i arbetssätten. 

(Davidson, Patel 1994, 60-63). Jag har även studerat litteratur om fastighetsmäklares 

arbetssätt i respektive land för att ta reda på utbildningskraven samt vad definitionen av yrket 

är i dessa länder. Litteraturen som studerats kommer både från böcker samt tidigare skrivna 

rapporter inom ämnet. 

 

2.1 Intervjuer 

De personer jag intervjuat är: 

 

Karn Duggal 

Karn arbetar som mäklare i Los Angeles sedan ett år tillbaka. Innan han flyttade till USA 

arbetade han som mäklare ett år i Sverige. Karn har läst fastighetsförmedlingsprogrammet i 



 10 

Malmö och har en kandidatexamen inom fastighetsvetenskap. Han har även studerat till 

mäklare i ett år i USA på UCLA. 

 

Marcus Hermanson 

Marcus började sina fastighetsstudier på UCLA i Los Angeles, där han studerade under ett 

års tid. Efter ett halvår i USA började han arbeta som mäklarassistent, och efter ytterligare ett 

halvår, när studierna var klara, kunde han arbeta som mäklare. Totalt har han arbetat ett år i 

USA, varav 6 månader som mäklarassistent och 6 månader som mäklare. Han var verksam 

som mäklare i Beverly Hills och Hollywood. Efter tiden i USA åkte han hem till Sverige och 

pluggade till mäklare på FEI, företagsekonomiska institutet, som är en uppdragsutbildning 

som finansieras av arbetsgivaren. Idag är han, sedan februari 2017, fastighetsmäklare på 

Mäklarringen i Täby, Stockholm.  

 

Gunnar Thulin 

Gunnar har mäklat i Florida sedan 1990, och började mäkla även i Sverige år 1997. Idag bor 

han halvårsvis i både Florida och i Sverige och arbetar som mäklare i båda länderna.  

 

Susanne Perstad 

Susanne har arbetat som mäklare i Florida sedan 2012. Hennes utbildning för att bli mäklare i 

USA gjordes genom en 2-3 månader lång intensivkurs. Susanne har inte utbildat sig eller 

arbetat som mäklare i Sverige, men känner till det svenska arbetssättet då hon kommer från 

Sverige.   

 

2.2 Analys och källkritik 
 

Dessa intervjuer har givit mycket intressant fakta som varit användbar till denna uppsats. Det 

kan dock ges kritik till urvalet av intervjupersoner, då de två personerna som intervjuades i 

Los Angeles är unga och har studerat till mäklare under de två senaste åren. De personer som 

intervjuades om yrkesrollen i Florida studerade till mäklare där under 1990 och 2012, då 

utbildningen såg avsevärt annorlunda ut. Därför kan upplevelserna av deras studietid och 

studieinnehåll variera mycket från hur den skulle se ut om de studerade där idag. Både 

kursinnehåll och studietid har förändrats från då till idag.  
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Susanne Perstad har inte arbetat som mäklare i Sverige, som de andra intervjuade personerna 

har gjort. Det kan minska trovärdigheten i hennes uppgifter. Susanne har koll på hur den 

svenska yrkesrollen ser ut då hon är född och uppvuxen i Sverige, men eftersom hon aldrig 

utövat arbetet i Sverige kan hon inte jämföra upplevelsen av arbetet på samma sätt som de 

andra intervjupersonerna kan.Efter intervjuerna fick jag två helt olika bilder av hur 

kundrelationerna ser ut i USA, det skiljde sig mellan Los Angeles och Florida. Det skulle 

vara intressant att intervjua även en nyexaminerad mäklare i Florida och se om dennes 

upplevelser av hur kundrelationerna ser ut skiljer sig från de personer som jag intervjuat i 

Florida. Detta var dock inte möjligt till detta arbete då jag hade svårigheter med att få tag i 

mäklare som arbetat både i Sverige och i USA. 

 

2.3 Terminologi 

 

För att kunna skriva denna uppsats på ett förståeligt sätt har jag valt att översätta några 

begrepp för mäklarens olika titlar på engelska till svenska titlar. Framöver i denna uppsats 

kommer jag endast använda mig av svenska begrepp, enligt dessa översättningar.  

 

Real estate broker- övervakande mäklare  

 

Sellers agent – säljmäklare 

 

Buyers agent- köpmäklare 

3. Teori 
 

3.1 Yrkesrollen 

 

Sverige 

Enligt mäklarsamfundet är en fastighetsmäklare en person som arbetar med att förmedla 

fastigheter, bostadsrätter, delar av fastigheter, villor, andelslägenheter, ägarlägenheter och 

andra kommersiella fastigheter. Mäklarens yrke går ut på att sammanföra köpare och säljare 
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och hjälpa dem att ingå ett avtal, genom att vara en opartisk mellanhand mellan parterna. 

(Mäklarsamfundet, 2017). 

Jag har även läst avhandlingen ”Transaktionsprocess och transaktionskostnader för 

småhusfastigheter: en internationell jämförelse” skriven av Sylwia Lindqvist. Enligt hennes 

studier är en fastighetsmäklare någon som yrkesmässigt förmedlar bostäder och lokaler vid en 

fastighetsaffär, med uppgift att föra samman köpare och säljare (Lindqvist 2006).  

Lindqvist har i sin avhandling gjort en jämförelse mellan förmedlingsprocesser i olika länder; 

Sverige, Finland, Norge, England, Polen och USA. En fastighetsmäklares arbetssätt samt 

förpliktelser gentemot parterna i ett avtal skiljer sig från land till land och jag har tagit del av 

hennes fakta och resultat angående arbetssätten för fastighetsmäklare i Sverige och i USA, då 

det är dessa länder jag fokuserar på i denna uppsats.  

Den lag som mäklare i Sverige följer idag trädde i kraft den 1a juli 2011. Den föregås av den 

första fastighetsmäklarlagen som kom 1984, samt en senare som kom 1995. Den nya lagen 

som kom 2011 är till stor del oförändrad jämfört med 1995 års lag, vilket innebär att det 

fortfarande är relevant med tidigare praxis (Grauers, Rosén, Tegelberg 2016, 19). 

Definitionen av en fastighetsmäklare är enligt 1§ fastighetsmäklarlagen fysiska personer som 

yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av fastigheter, bostadsrätter, byggnader på annans 

mark, tomträtter, andelsrätter avseende lägenheter, arrenderätter eller hyresrätter. Enligt 

samma paragraf avses med förmedling en verksamhet som grundar sig på ett uppdragsavtal 

och som syftar till att anvisa en motpart med vilken uppdragsgivaren kan träffa avtal om 

överlåtelse eller upplåtelse. 

 

USA 

Enligt Lindqvist är fastighetsmäkleri i USA ett yrke med syfte att föra ihop parter till en 

fastighetsaffär. I USA har mäklare olika roller med olika namn. En fastighetsmäklare i USA, 

som kallas för ”real estate broker”, kan vara både en fysisk och en juridisk person som har 

fått yrkeslicens för köp, försäljning eller arrende av fastigheter å någon annans vägnar, samt 

tar ut en ersättning för detta arbete. I USA agerar mäklaren som en kontaktperson mellan 

parterna. Med fastighet avses bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter eller 

industrifastigheter. I de flesta förmedlingsprocesser i USA som involverar mäklare 

representerar mäklaren antingen köparen eller säljaren, och i vissa fall både köparen och 

säljaren (Lindqvist, 2018). 
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I USA kan man arbeta som olika typer av mäklare, just yrkesrollen “fastighetsmäklare” så 

som den definieras i Sverige går inte att direktöversätta till engelska. Arbetar man som 

mäklare i USA brukar man säga att man arbetar som real estate agent, men detta yrke kan 

delas in i flera olika roller. Man kan arbeta som “real estate agent”, “realtor”, “associate”, 

“buyers agent” och “listing agent” (Official Internet Site of the Florida Legislature, 2017).  

 

Alla dessa olika typer av real estate agents är licensierade mäklare som tagit någon slags 

examen inom ämnet, men de har olika roller på marknaden.  

 
Buyer’s Agent- En köpmäklare arbetar med de personer på marknaden som söker en ny 

bostad. Arbetsuppgifterna är att hjälpa dem leta efter det rätta nya hemmet samt att hjälpa 

dem avsluta affären. Köpmäklaren hjälper kunderna med både förhandling och allt 

pappersarbete. En byers agent jobbar åt en broker, som är den övervakande mäklaren, och får 

endast ta emot ersättnig från företagets broker (Lindqvist, 2006). 

 

Seller’s Agent- En säljmäklare jobbar med att hjälpa de personer som ska sälja sin bostad, 

genom att värdera, marknadsföra, visa och förhandla om hemmets pris.  

En säljmäklare jobbar, likt en köpmäklare, åt en övervakande mäklaren, och får endast ta 

emot ersättning från denne (Lindqvist, 2006).  

 

Dual Agent- Detta är en mäklare som representerar både säljaren och köparen i samma 

transaktion (Crea, 2016). 

 

Transaction broker- En transaktionsmäklare arbetar neutralt mellan köpare och säljare och 

kan beskrivas som en professionell assistent för både köpare och säljare i samma transaktion. 

Transaktionsmäklaren hjälper köparen att förbereda sitt köp och säljaren att bestämma vilket 

pris som ska sättas, samt underlättar kommunikationen mellan köpare och säljare. 

Transaktionsmäklaren hjälper även till med kontraktsskrivning. Transaktionsmäklaren är inte 

juridiskt ansvarig för varken köparen eller säljaren, men är enligt lag skyldig att agera med 

ärlighet och rättvisa i alla transaktioner (Official Internet Site of the Florida Legislature, 

2017).  
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Transaction coordinator- En transaktionskoordinator  bistår fastighetsmäklaren och hjälper 

till med de administrativa delarna inom fastighetsaffären. I arbetsuppgifterna ingår 

pappersarbete, öppna depositionskonto och se till så att kontrakten stämmer (Official Internet 

Site of the Florida Legislature, 2017).  

 

 

Real Estate Broker- Som real estate broker har man tagit examen efter utbildning till real 

estate broker. Detta innebär en högre utbildning med bredare ansvar än vad den gemene 

mäklaren har, eftersom man som real estate broker får starta en egen firma och anställa egna 

agenter. Varje mäklarfirma i USA har endast en real estate broker, och de andra som arbetar 

där är olika typer av agenter. Som real estate broker har man en statlig licens och tillåts starta 

ett eget företag där man anställer sälj-och köpmäklare. Det är den som är real estate broker 

som får in provisionen till sitt egna företag, och betalar sedan ut den som lön till sina 

anställda. Den som är real estate broker på ett företag har huvudansvaret för att allt går rätt till 

och måste gå igenom alla företagets transaktioner. Alla transaktioner som köp-och 

säljmäklare är delaktiga i måste godkännas av företagets broker (Lindqvist, 2006).  

 

Associate broker- En associate broker arbetar likt en agent, åt en real estate broker. 

Skillnaden mellan dem och vanliga agenter är att de har fått brokers licence och valt att arbeta 

under ledningen av en real estate broker (Official Internet Site of the Florida Legislature, 

2017).  

 

3.2 Krav för att bli mäklare 

 
Sverige 

I Sverige krävs en tvåårig högskoleutbildning, eller motsvarande utbildning på distans, för att 

man ska få arbeta som fastighetsmäklare, samt att man registrerar sig hos 

Fastighetsmäklarinspektionen, enligt 5 § FML första stycket. Enligt 5 § fjärde stycket ska 

mäklaren betala en registreringsavgift som består av en ansökningsavgift samt en årlig avgift. 

Beroende av vad för objekt som ingår i förmedlingsarbetet finns det olika typer av 

registrering. FML tar upp upp två typer av registrering i 5 § tredje stycket; för yrkesmässig 

förmedling av samtliga objekt som anges i 1 § FML och för yrkesmässig förmedling av 
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hyresrätter. Den senare kräver registrering som hyresförmedlare. Registreringskraven gäller 

inte advokater (Grauers, Rosén, Tegelberg 2016, 20-28). 

 

För att få registrera sig som fastighetsmäklare måste kraven i 6 § FML vara uppfyllda. Den 

som söker registrering får inte vara underårig, försatt i konkurs, underkastad näringsförbud 

eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Den sökande måste enligt samma punkt 

ha skadeståndsförsäkring enligt 25 § FML, ha tillräcklig utbildning, ha för avsikt att vara 

yrkesverksam som fastighetsmäklare samt i övrigt vara lämplig som fastighetsmäklare. 

Skadeståndsförsäkringen som krävs ska kunna täcka en skada som uppgår till 2000000 kr. 

Vill man ha den andra typen av registrering som avser förmedling av hyresrätter krävs en 

försäkring som täcker skador som uppgår till 200 000 kr (Grauers, Rosén, Tegelberg 2016, 

29).  

 

USA 

För att få arbeta som mäklare i USA krävs det att man har mäklarlicens. Detta är dock inget 

krav för advokater som erbjuder fastighetsservice som är knuten till någon annan 

kundservice. För att ta mäklarlicensen krävs det att man uppfyllt utbildningskraven för yrket 

samt att man klarat av en skriftlig examination. Utbildningen skiljer sig åt mellan de olika 

delstaterna i USA (Brightwood College, 2018) och (State of Florida.com, 2018) 

 

3.3 Utbildningskrav 
 
Sverige 

Utbildningen som krävs för att få arbeta som fastighetsmäklare i Sverige är en 

högskoleutbildning på 120 högskolepoäng. Kurserna som måste läsas är inom 

fastighetsförmedling, fastighetsrätt, civilrätt, ekonomi, skatterätt, byggnadsteknik och 

fastighetsvärdering. För att få mäklarregistrering behöver man även göra 10 veckors praktik 

hos en registrerad fastighetsmäklare (mäklarsamfundet, 2017). 120 högskolepoäng motsvarar 

två års studier på heltid (studeravidare.se, 2014). 

 

Kravet på tillfredsställande utbildning kan också anses vara uppfyllt om man har 

examensbevis som krävs för att bli fastighetsmäklare i en EES-stat eller Schweiz. Man kan 

även få börja arbeta som mäklare i Sverige efter tillräckliga utländska yrkeskvalifikationer 
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som förvärvats i en EES-stat eller i Schweiz. Bedömningen av yrkeskvalifikationerna beror 

på om yrket fastighetsmäklare är reglerat i den aktuella medlemsstaten eller inte, med det 

menas att det ska finnas vissa speciella krav för att få arbeta som mäklare i det landet. 

Fastighetsmäklarinspektionen kan dock, även om de utländska yrkeskvalifikationerna 

erkänts, kräva att den som söker fullständig registrering ska göra ett lämplighetsprov för att få 

registreringen (Fastighetsmäklarinspektionen, 2014).  

USA 

I USA ser utbildningen olika ut beroende på i vilken delstat man utbildar sig i. De vanligaste 

kraven är att man ska vara 18 år gammal, ha genomfört ett visst antal timmar utbildning i de 

kurser som krävs, samt ha klarat en skriftlig examination. I Kalifornien krävs 135 timmar 

utbildning, varav 45 timmar ska ske inom kursen real estate principles, 45 timmar real estate 

practice och 45 timmar i en ytterligare av staten godkänd kurs.  Efter detta måste man bli 

godkänd på en skriftlig mäklarexamination för att få börja arbeta som sälj och köp-mäklare 

(Brightwood College, 2018) och (State of Florida.com, 2018) 

 

För att få börja arbeta som övervakande mäklare i Kalifornien finns det två olika vägar att ta 

Antingen kan man arbeta som sälj- och köpmäklare, för en fastighetsmäklare, under två års 

tid samt läsa åtta stycken kurser inom real estate på college-nivå. Det går även att få 

fastighetsmäklarlicensen genom att gå en fyraårig utbildning, samt ha läst åtta stycken 

fastighetskurser på college-nivå. Verksamma advokater är undantagna från dessa 

utbildningskrav, men behöver klara examinationen för att få licens (The balance, 2017).  

Fastighetskurserna är inom Real Estate Practice, Legal Aspects of Real Estate, Real Estate 

Finance, Real Estate Appraisal, Real Estate Economics or General Accounting, samt tre till 

valbara kurser. För att bli mäklare krävs det även att du klarar en skriftlig examination 

(Brightwood College, 2018).  

 

Kraven för att få mäklarlicens i Kalifornien ser dock annorlunda ut om du inte är en 

amerikansk medborgare, då man behöver studera i USA en viss tid för att få jobbvisum. Ett 

års studier i USA gör att man får jobbvisum under ett års tid (Bureau of Real Estate, 2012) 
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I Florida krävs det 63 timmar utbildning för att bli sälj- och köpmäklare, och 72 timmar 

utbildning för att bli övervakande mäklare. Detta gäller likt Kalifornien inte advokater eller 

andra med universitetsexamen på 4 år, utan det räcker att de klarar mäklarexaminationen. För 

att bli mäklare i Florida behöver man även genomgå en kompletterande efterutbildning efter 

att man tagit licensen. Detta utbildningskrav gäller både för mäklarlicens och brokerlicens, 

och motsvarar 45 timmar utbildning för sälj-och köpmäklare och 60 timmar för övervakande 

mäklare. Efterlicensutbildningen är något som även advokater måste fullfölja (state of 

Florida.com, 2018). 

4. Empiri 

4.1 Att utbilda sig till mäklare 

Karn Duggal har studerat fastighetsmäklarprogrammet i Malmö och gick ut med en 

kandidatexamen i fastighetsvetenskap. Efter det jobbade han som mäklare ett år i Sverige, 

innan han flyttade till Los Angeles för att studera till mäklare på UCLA. Eftersom Karn inte 

är amerikansk medborgare räckte det inte med att läsa 3 kurser under 3 månaders tid för 

honom, som är de vanliga kurskraven i Los Angeles för att bli mäklare. Han behövde läsa 

under ett års tid, med två obligatoriska kurser inom real estate practice och en obligatorisk 

kurs inom real estate principles. Eftersom Karn var tvungen att studera i ett år hann han med 

att läsa alla valbara kurser inom real estate, inklusive några kurser inom juridik och ekonomi. 

Han såg det som en stor fördel att han redan hade läst flera juridikkurser i Sverige när han 

läste fastighetsmäklarprogrammet i Malmö.  

 

“I grund och botten var juridiken densamma, det handlar om att man ska representera någon 

annan, och Los Angeles lagtext ser väldigt lik ut den Svenska lagstiftningen angående detta.” 

Karn tyckte att han hade mycket användning av juridiken han läst när han studerade till 

mäklare i Sverige när han studerade i LA. Han kände igen det mesta och tyckte att det var i 

princip samma sak han läste. Det var dock inget tvång att läsa någon kurs inom juridik för att 

få ta mäklarlicens i Kalifornien.  

 

Susanne Perstad har arbetat som mäklare i Florida sedan 2012. Hennes utbildning för att bli 

mäklare ställde inte heller några krav på att läsa juridik. Hon läste en intensivkurs i några 

veckor för att bli mäklare.   
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Susanne berättar att man som mäklare i Sverige ska kunna juridik och att deklarera, det är 

inget man behöver kunna i USA. Som mäklare i USA sköter mäklaren endast kundkontakten. 

Florida har utsett ett företag, title company, som hanterar köpeskillingen. Vill man ha en 

advokat får kunden skaffa sig en advokat som är med i köpet, och title-företaget sköter 

ekonomin, transaktionen och ser till att huset är skuldfritt. Susanne beskriver detta som 

väldigt bra då det leder till expertis. Företaget som sköter ekonomin har expertis och de 

senaste uppdateringarna kring ämnet. Det leder också till att mäklarna blir väldigt duktiga på 

sina arbetsuppgifter och sin del av försäljningen. Enligt Susanne är det ett mycket bra 

upplägg, som mäklare har man möjlighet att ha fler kunder samtidigt, eftersom man inte 

behöver fokusera på juridiken samtidigt.  

 

4.2 Mäklarens roll 
 
Sverige 

I Sverige arbetar fastighetsmäklare som en opartisk mellanman mellan säljare och köpare. 

Detta innebär att fastighetsmäklaren ska tillgodose både säljaren och köparens intressen och 

uttrycks i 8§ 2st FML:  

 

“Mäklaren ska ta till vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som 

god fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 

intressen.” 

Styckets sista mening innebär att fastighetsmäklaren trots skyldigheten att tillgodose båda 

parters intressen särskilt ska ta uppdragsgivarens ekonomiska intresse i beaktning. Vad som 

menas med att särskilt beakta säljarens ekonomiska intressen kan anses otydligt, men handlar 

enligt praxis främst om att mäklaren har skyldighet att ge råd angående prissättning och 

betalningsvillkor till säljaren (Grauers, Rosén, Tegelberg, 23-25). 

I paragrafens andra stycke, som förtydligar mäklarens skyldigheter mot uppdragsgivaren, 

uttrycks det att uppdragsgivarens ekonomiska intresse ska tillgodoses. I de flesta fall är 

uppdragsgivaren säljaren, men kan i vissa fall vara köparen. Bestämmelsen tillämpas även i 

de fall där uppdragsgivaren är köparen. Trots att fastighetsmäklaren ska agera som en 

opartisk mellanman och ta tillvara båda parters intressen förväntas det alltså inte att hen är 

helt neutral, t.ex. angående objektets pris. Viss information, som kan sänka objektets pris är 
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mäklaren dock alltid tvungen att förmedla till båda parterna. Detta gäller bland annat 

information om fastighetens skick, enligt 16 § 3 st FML, samt upplysning om besiktnings- 

och friskrivningsklausuler och andra villkor, enligt 21§ FML. Fastighetsmäklaren måste 

därmed göra en avvägning mellan vad som ingår i uppdragsgivarens ekonomiska intressen 

och vilka krav som ställs enligt god fastighetsmäklarsed och skyldigheten att agera som 

opartisk mellanman. Att “beakta” ena partens intresse får inte göra inskränkningar i 

skyldigheten att ta tillvara båda parters intressen. (Prop. 2010/11:15 s. 49).  

 

USA 

I USA arbetar man inte på samma sätt gällande opartiskheten. I intervjun med Karn Duggal 

menar han att det är stora skillnader mellan hur partisk man får vara som mäklare i Sverige 

och i USA. Som ovan beskrivet är man enligt svensk lagstiftning tvungen att agera som en 

opartisk mellanman mellan säljare och köpare och tillgodose bådas intressen. I USA arbetar 

man på ett annorlunda sätt, eftersom man i många affärer representerar antingen köpare eller 

säljare behöver man bara tillgodose intresset hos den part man är anställd av. Agerar man 

köpmäklare är uppgiften att hitta ett objekt åt sin kund, som uppfyller kundens krav och 

önskemål och kan köpas för det pris som gynnar köparen mest. Är man säljmäklare är ens 

uppgift att lyckas sälja ett objekt så att kunden får det högsta möjliga priset, även här 

fokuserar man bara på att arbeta åt ena parten. Detta gör att man kan fokusera helt på att 

arbeta för den part som anställt en, och man lägger ner all tid och kraft på att kunden ska bli 

nöjd. Enligt Karn bidrar detta till att man får en helt annan relation med sina kunder i USA än 

vad man får i Sverige. Han beskriver det som att man får en kompisrelation med sina kunder i 

USA, och detta är en relation man inte kan ha med kunderna i Sverige. Karn går ofta på 

middagar med sina kunder och lär känna dem väldigt bra. Självklart bör man ha en bra 

relation med sina kunder när man arbetar som mäklare i Sverige också, men i Sverige skulle 

det se dåligt ut om man umgås mycket med ena parten utanför arbetstid då det skulle minska 

trovärdigheten för att man är opartisk mellan säljare och köpare. Detta är inget man behöver 

tänka på i USA, att ha en bra och personlig relation med sina kunder är snarare en del av 

arbetet som mäklare i USA.  

 

Karn Duggal upplever att det är väldigt viktigt att bygga upp ett lojalt klientel för att lyckas 

som mäklare i Los Angeles. Han menar att man känner sina kunder på ett mycket mer 

personligt plan i LA än i Sverige. Eftersom man i Sverige är en mellanhand mellan sina 

klienter och man kan inte vara partisk. I Los Angeles har Karn en mycket mer personlig 
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relation med sina kunder, han beskriver det som att han blir vän med klienterna i LA. Att gå 

ut på middag, gå ut och ta ett glas vin och umgås vissa kvällar är vanligt förekommande. Att 

ha en personlig relation med sina kunder är viktigt enligt Karn, då det är mycket större chans 

att kunderna är lojala mot dig samt rekommenderar dig som mäklare till sina egna kretsar, det 

är så man skapar ett fungerande nätverk på marknaden.  

 

Marcus Hermanson upplever likt Karn att det är stora skillnader i vilken slags relation man 

har med sina kunder i Sverige och i USA. Han menar också att kundrelationerna mellan 

mäklare och klienter i USA är väldigt personlig, och ofta resulterar i en vänskapsrelation. 

Han brukade också gå på middagar och luncher med sina kunder. I intervjun berättar han att 

intagsmöten så som de fungerar i Sverige, där man träffar en kund under ca en timmes tid och 

försöker få kunden att välja en som mäklare, inte finns i USA. Han beskriver processen som 

att man i USA måste jaga kunder genom att till en början knacka dörr. Vet man om att en 

person äger många fastigheter handlar det om att fjäska för den personen genom att bjuda ut 

den på middagar, basketmatcher, eller ta med den på olika event. Han föredrar det 

amerikanska arbetssättet eftersom det enligt honom blir väldigt genomskinligt hur en person 

är på riktigt när man umgås så mycket under de formerna. Han ser dock både fördelar och 

nackdelar med hur han arbetade i Sverige och i USA. Han menar att det är mer personligt i 

USA och det är positivt, men det tar samtidigt mycket längre tid att få in ett uppdrag. Han 

tycker att mäklare och dess kunder får ett helt annat förtroende till varandra i USA än i 

Sverige, och att man i slutändan får mer betalt i USA än i Sverige. Större förtroende för ens 

mäklare ser han som något positivt, han tar som exempel att det är vanligt att man i Sverige 

byter mäklare direkt om mäklaren inte får objektet sålt. I USA ger man ofta mäklaren en en 

eller flera chanser till att få objektet sålt, eftersom man litar på mäklaren och är övertygad om 

att mäklaren kommer att göra ett bra jobb.   

 

Gunnar däremot upplever inte att kundrelationerna ser olika ut mellan Sverige och Florida. 

Han menar att man har samma ansvar att representera köpare som säljare. Att skriva i avtalet 

att man bara representerar en av parterna är möjligt, men ovanligt i Florida. Att en mäklare 

blir kompis med sina kunder och går ut på middagar med dem är inget som Gunnar har märkt 

förekommer i Florida. Gunnar berättar att de flesta mäklare i Florida arbetar som transaction 

broker, alltså som en opartisk mäklare som arbetar både för säljaren och för köparen. Inte 

heller Susanne, som är verksam i Florida, anser att kundrelationerna kan upplevas som 
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vänskapsrelationer. Att äta middagar med kunderna är inget som Susanne märkt att mäklare i 

Florida gör.  

 

4.3 Fastighetsmäklarens ersättning 

Sverige 

Vanligtvis får fastighetsmäklaren en provision på en viss procent av köpeskillingen. 

Mäklaren har rätt till denna provision om kontrakt om överlåtelse skrivits genom att mäklaren 

förmedlat objektet mellan uppdragsgivare och köpare. Mäklarens arbete kan även utföras mot 

ett fast arvode om det har avtalats. Det fasta avtalet utgår endast om fastigheten säljs genom 

fastighetsmäklarens förmedling, och är likt provisionsavtalet ett så kallat riskavtal. I många 

fall används en provisionstrappa, vilket innebär att det enligt avtal bestämts en viss 

procentsats till ett visst försäljningspris, och en annan procentsats på det överstigande 

beloppet. Den modellen är fördelaktig då den kan ge mäklaren incitament att jobba hårdare 

för att uppnå ett högre slutpris. Enligt fastighetsmäklarinspektionen får trappstegsmodellen 

användas så länge brytpunkten är på samma nivå som marknadsvärdet (Melin 2017, 209-

212). 

 

Det är endast en fysisk person som kan vara fastighetsmäklare, vilket innebär att det endast är 

den ansvarige mäklaren som kan få provisionen och inte mäklarföretaget. Dock sker ofta en 

överlåtelse av provisionen till mäklarföretaget efter bestämmelse i mäklarens 

anställningsavtal (Melin 2017, 215). 

 

USA 

I USA är det säljmäklaren och köpmäklaren som tillsammans avslutar en affär genom att ha 

fört ihop en säljare med en köpare. I Florida innebär detta att man delar lika på provisionen. 

Provisionen utgörs på samma sätt som i Sverige av en viss procent av köpeskillingen, men 

istället för att mäklaren ska få denna procent som i Sverige, delar de två mäklarna som varit 

aktiva i affären lika på denna procent. 

 

I intervjun med Susanne Perstad är detta en mycket smidig fördelning av provisionen, och 

hon har aldrig stött på några problem angående vem som har rätt till provisionen. 

Säljmäklaren får 50 % och köpmäklaren får 50 %. Arbetar man som dual agent, alltså åt både 

en köpare och säljare samtidigt har man rätt till hela provisionen. I en annan intervju, med 
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Gunnar Thulin, som också jobbar som mäklare i Florida beskriver han situationer där man 

har rätt till hela provisionen som eftersträvansvärda. När han berättar om dem skrattar han 

och säger att de brukar kallas för Scandinavian  jackpot. Detta för att det i stort sett bara är 

svenskar som söker upp den mäklaren som har huset till salu när de är intresserade av att 

köpa. Dessa tillfällen resulterar i att mäklaren får hela provisionen, eftersom köparna inte 

tagit hjälp av någon köpmäklare.  

 

I USA går provisionen på samma sätt som i Sverige enligt anställningsavtalet till företaget, 

och betalas sedan ut som en lön till mäklaren som haft hand om försäljningen. Enligt både 

Karn Duggal i Los Angeles och Gunnar Thulin i Florida brukar provisionen där ligga på 5-6 

%. 

  

Hur provisionen fördelas mellan köp- och säljmäklaren skiljer sig dock åt i USA. Både 

Susanne Perstad och Karn Duggal beskriver det som att provisionen alltid delas upp genom 

en fördelning på 50 % till säljmäklaren och 50 % till köpmäklaren. Marcus Hermanson, som 

har jobbat med fastighetsmäklari i ett år i Beverly Hills i Los Angeles upplever däremot att 

det inte är så vanligt att dela lika på provisionen. Där han arbetade var det vanligare att 

köpmäklaren fick en högre procentsats än säljmäklaren. En vanlig uppdelning av provisionen 

var 60 % till köpmäklaren och 40 % till säljmäklaren. Detta var för att köpmäklarna skulle bli 

motiverade att rekommendera den aktuella fastigheten till dess kunder. I många fall skrev 

säljmäklaren ut på internet hur stor provision köpmäklaren skulle få om de hittade köpare till 

objektet. Detta var speciellt populärt vid stora objekt, Marcus beskriver som exempel att vid 

försäljningarna av de hus som kostade runt 50-100 miljoner kronor handlade det om så stora 

summor att det inte spelade någon roll om köpmäklaren fick 3 % och man själv bara tog 1,5 

% som säljmäklare, det var tillräckligt tacksamt att få köpare så att affären gick igenom. 

 

4.4 Att börja arbeta som mäklare i respektive land 
Karn Duggal som arbetat som mäklare både i Sverige och i USA, Los Angeles, beskriver att 

det är stora skillnad att börja arbeta som nyutexaminerad mäklare i Sverige jämfört med 

USA. I Sverige får man på de flesta företag en garantilön de första månaderna av 

anställningen. I USA förekommer ingen garantilön. Karn beskriver det som att man står på 

egna ben från dag ett när man börjar som mäklare i USA. Stödet från chefer och andra 

anställda inom företaget upplever han också som annorlunda. I Sverige fick han mycket hjälp 
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av andra anställa på kontoret i början, samt en garantilön, vilket han kände var en stor 

trygghet. På mäklarbyråer i Sverige förekommer det också att affärerna som kommer in delas 

ut mellan de anställda, vilket gör att nyexaminerade mäklare kan få chansen att få in en affär 

trots att deras namn inte ännu är känt på marknaden. Detta är inget som Karn var med om när 

han började jobba i USA. Han fick ingen hjälp från företaget eller kollegor när han började 

arbeta i USA, och började arbeta med endast provisionsbaserad lön från första början. Karn 

beskriver början på mäklarkarriären i USA som “jättejobbig och tuff”. Han berättar även att 

man brukar säga att det tar i genomsnitt ett år innan man får igenom en transaktion, och att 

man då måste leva några månader helt utan lön. Det blir extra jobbigt i Los Angeles där det är 

dyrt att leva. För att lösa dessa problem och få en trygg månadsinkomst började Karn arbeta 

som mäklarassistent när han var nykommen till USA, och när han kände att det var dags att ta 

steget över så började han arbeta som mäklare. När man arbetar som mäklare i Los Angeles 

utnyttjar man bara namnet på företaget, men man får stå för alla kostnader runt om 

försäljningen, så som annonskostnader, själv. Han upplevde det som att man måste ligga på 

toppen redan från början på ett annat sätt i USA än i Sverige, man måste marknadsföra sig 

själv mycket mer i USA för att lyckas nå ut på marknaden. 

 

Susanne Perstad började arbeta som mäklare i Florida år 2012. Efter sin utbildning som 

varade i några veckor började hon arbeta tillsammans med sin chef under en period, och lärde 

sig yrket med tidens gång. Hon berättar intervjun att hon gjorde egna försäljningar och 

tjänade egna pengar redan när hon började arbeta, men att hon hela tiden hade sin chef som 

ett bollplank som hjälpte henne hela tiden och lärde henne hur alla olika delar i 

mäklarprocessen gick till. Susanne upplevde att hon fick stort stöd från både hennes chef och 

hennes kollegor på mäklarbyrån hon började arbeta på. Susanne berättar också att man sköter 

all marknadsföring av objekten själv, men att det i Florida finns en stor webbportal där alla 

fastigheter som är ute till försäljning läggs upp, hon var därför inte tvungen att lägga ut några 

egna kostnader för marknadsföring. Kostnader för marknadsföring stod mäklarförbundet hon 

var ansluten till för.  

 

Marcus Hermanson upplever en del skillnader i hur det var att vara ny mäklare i USA och att 

vara ny mäklare i Sverige. Enligt Marcus är mäklaryrket mycket mer kontaktstyrt i USA än 

vad det är i Sverige. Han menar att det inte spelar någon roll vilken firma en mäklare arbetar 
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på i USA, det handlar bara om vem man själv är som person och det är ens eget namn som 

måste marknadsföras. Marcus hävdar att det är helt tvärt om i Sverige, där firmans namn 

många gånger är avgörande för kunder när de ska välja mäklare. När han var ny som 

fastighetsmäklare i Los Angeles fick han inte mycket hjälp av kollegor, han gick dock 

bredvid en i området etablerad mäklare under hela perioden som han arbetade i USA. Han 

beskriver den mäklaren som hans mentor och han fick mycket hjälp av henne. De delade på 

hennes försäljningar, till en början arbetade han gratis men ju längre tiden gick fick han mer 

och mer betalt för att han hjälpte henne med hennes försäljningar. Han berättar att det hade 

kunnat gå att börja arbeta ensam redan från början om man är duktig och har mycket 

kontakter, men kommer man från ett annat land och inte känner några i området man ska 

börja mäkla i har man inget annat val än att arbeta gratis fram tills firman tycker att man 

förtjänar lön eller tills att ens namn är tillräckligt etablerat på marknaden. Som ny mäklare i 

USA får man ingen garantilön, och där Marcus arbetade i Los Angeles var det mäklaren själv 

som fick stå för både annonskostnader, fotografering och besiktningar. I Sverige får man på 

många firmor en garantilön under några månaders tid när man är ny, och firman står för 

annonskostnader, fotografering och dylikt. I intervjun menar Marcus att det absolut var 

tuffare att börja mäkla i USA än i Sverige, men å andra sidan får man mycket mer betalt om 

man lyckas sälja ett stort objekt i USA. Bostadspriserna i området där Marcus jobbade var 

högre än vad de är i genomsnitt i Sverige. Han tipsar dock om att man bör ha en buffert när 

man börjar arbeta i USA, då det kan vara ekonomiskt tufft i början. 

5. Analys 
 

Skillnaderna mellan hur det är att arbeta i Sverige och i USA ligger både i utbildningen och i 

arbetssättet. Dock finns det även skillnader mellan delstaterna i USA, vilket gör det svårt att 

konkret jämföra Sverige med USA.  

5.1 Att utbilda sig till mäklare 

Skillnaderna i utbildningen för att bli fastighetsmäklare i USA och i Sverige ligger dels i 

vilka kurser man behöver läsa, samt utbildningens längd. I Sverige måste man läsa 2 år på 

helfart för att bli mäklare. I Kalifornien krävs det 135 timmars utbildning för amerikanska 

medborgare och i Florida 63 timmars utbildning för amerikanska medborgare. I Sverige läser 

man dessutom betydligt fler kurser inom juridik än vad man gör i USA. Detta resulterar i att 
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mäklare i Sverige har mer kunskap inom de juridiska aspekterna vilket kan ses som en fördel 

vid fastighetsköp i Sverige då det ger kunden en trygghet i att mäklaren är kunnig. Det kan 

också ses som en fördel att inte behöva fokusera på juridiken, så som det är i USA, då 

mäklare där kan nischa in sig helt på säljdelen i yrket, och överlåta det juridiska till experter. 

Att experter tar hand om det juridiska kan också ses som en trygghet för kunden. Att man i 

USA behöver klara en skriftlig examination för att få sin mäklarlicens leder till att alla 

nyutexaminerade mäklare i USA har de kunskapskrav som krävs, vilket är positivt. I Sverige 

behöver mäklare inte göra något prov för att få börja arbeta, det finns alltså ingen garanti på 

att de nyutexaminerade mäklarna i Sverige har alla kunskapskrav som krävs när de får sin 

mäklarregistrering då dessa inte sätts på prov. Att en sådan examination skulle behöva införas 

i Sverige finns det inga belägg för. De höga utbildningskraven som Sverige ställer på mäklare 

bör räcka för att garantera att mäklaren har de kunskaper som krävs.  

 

5.2 Mäklarens roll 

Resultatet visade även att det var stora skillnader i vilken relation en mäklare har med sina 

kunder i respektive land. I Sverige arbetar en mäklare alltid som en opartiskt mellanman, 

vilket innebär att mäklaren inte får ta någon kunds parti. I USA kan man arbeta på ett 

annorlunda sätt, eftersom man där i många fall representerar antingen köparen eller säljaren. 

Vid de fastighetstransaktioner i Kalifornien där mäklaren representerar endast en av parterna 

är det vanligt att mäklaren blir som en vän till sina kunder, umgås med dem på middagar och 

liknande event. Det förekommer inte i Sverige, då det skulle ge brister i trovärdheten 

angående opartiskheten hos en mäklare som umgicks med kunder utanför arbetstid. Fördelen 

med det svenska arbetssättet är att det går snabbare att få in kunder och man kan hålla hela 

arbetet på en professionell nivå, men de mäklare som intervjuats i USA som har en 

vänskapsrelation med sina kunder tycker att det finns många fördelar med det också då det 

innebär en genuin relation och ett högre förtroende för såväl mäklare som kund. Att 

processen att få kunder ofta tar längre tid i USA då det tar längre tid att bygga upp en god 

relation med en kund där än vad det tar på ett intagsmöte i Sverige kan dock ses som en 

nackdel. Resultatet i denna studie visar att det vanligare med dessa typer av 

vänskapsrelationer i Kalifornien än i Florida. Det förekommer inte lika ofta i Florida att man 

som mäklare representerar antingen köpare eller säljare vid en fastighetstransaktion. Det går 

därför inte efter denna studie att analysera om man arbetar på ett partiskt sätt generellt i USA, 
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utan bara att det ofta förekommer i Kalifornien. Studien ger ingen information om hur 

kundrelationerna ser ut för mäklare i andra delstater i USA.  

5.3 Att börja arbeta som mäklare i respektive land 

Hur det är att börja arbeta som ny mäklare i USA och i Sverige skiljer sig åt, dels för att man 

i många fall, både i Kalifornien och i Florida måste stå för en del kostnader, t.ex. 

annonskostnader, själv. Detta kan ses som en nackdel och skapa ekonomiska svårigheter när 

man börjar arbeta som mäklare i USA eftersom man dessutom ofta har en låg inkomst i 

början av sin mäklarkarriär. I Sverige utgår ofta en garantilön, vilket fördelaktigt då det 

skapar en ekonomisk trygghet i början av mäklarkarriären. Utifrån dessa aspekter är det alltså 

ekonomiskt tuffare att börja mäkla i USA än vad det är i Sverige. När man börjar mäkla i 

USA arbetar man tillsammans med en kunnig mäklare som lär upp en under arbetets gång. 

Det är väldigt bra då man får hjälp och tips i början och lär sig både arbetssättet och det 

aktuella området samt knyter kontakter. I Sverige börjar man arbeta ensam på en gång, vilket 

kan vara svårt i början. I Sverige gör man 10 veckors praktik med tanken att man ska lära sig 

arbetssättet. Praktiken görs parallellt med studierna, innan man fått sin mäklarregistrering. 

Det kan vara negativt då man eventuellt inte tar in all nödvändig information om arbetssättet 

om man inte studerat klart och läst alla kurser man behöver läsa för att förstå allt, men kan 

också ses som positivt då man på en gång kan börja arbeta självständigt och tjäna egna 

pengar direkt.  

6. Slutsats 
 

Resultatet av denna studie är att det finns skillnader i såväl utbildningstid, utbildningskrav 

arbetssätt och kundrelationer om man jämför Sverige med USA. Dessa aspekter skiljer sig 

även åt mellan olika delstater i USA, och denna studie har endast granskat Kalifornien och 

Florida.  

 

Utbildningstimmarna skiljer sig åt genom att man i Sverige behöver läsa minst två år, 

motsvarande 120 högskolepoäng. I Kalifornien krävs det 135 timmar och i Florida 63 

timmar. För att man som icke amerikansk medborgare ska få jobbvisum krävs en längre 

utbildning, på ett år. Kurserna som krävs för att få bli mäklare skiljer sig också åt, den största 

skillnaden är att det i Sverige krävs ett antal fler juridiska kurser än vad det gör i USA. I USA 
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behöver man även bli godkänd på en skriftlig examination för att få mäklarlicens, det behövs 

inte i Sverige. I Sverige behöver man göra 10 veckor praktik bredvid hos en registrerad 

mäklare, det behövs inte i USA.  

 

Resultatet i denna studie visar efter intervjuer med mäklare som arbetat både på den svenska 

och på den amerikanska fastighetsmarknaden att relationen mellan mäklare och kunder ser 

annorlunda ut i respektive land.   

 

I USA består provisionen ofta av en högre procentsats än vad den gör i Sverige. Detta ses 

som fördelaktigt för mäklare i USA då de ofta får en högre lön än vad mäklare får i Sverige. 

Utöver denna skillnad betalas provisionen ut på liknande sätt i Sverige och i USA. En 

procentsats bestäms enligt avtal och betalas av säljaren till mäklarföretaget, och en viss 

procent av det betalas sedan ut till den ansvarige mäklaren som lön. En skillnad angående 

provisionen är dock att vid de försäljningar i USA där det är både en säljmäklare och en 

köpmäklare delaktiga delar de på provisionen, ibland delar de lika och ibland görs en annan 

fördelning upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenslista 

Litteratur: 



 28 

Davidson, Patel . 1994. Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 2. uppl. Studentlitteratur, Lund. 

 

Grauers, Rosén, Tegelberg. 2016. Fastighetsmäklaren- en vägledning. 5. uppl. Nordstedts 

juridik, Stockholm. 

 

Akademisk avhandling: 

Lindqvist, Sylwia. 2006. Transaktionsprocess och transaktionskostnader för 

småhusfastigheter: En internationell jämförelse. Inst. För Fastigheter och Byggande 

Kungliga Tekniska högskolan. 

 

Rapport: 

Crea. 2016. The REALTOR code. 

https://www.crea.ca/wp-content/uploads/2016/03/The-REALTOR-Code.pdf  (Hämtad 2018-

05-20). 

 

Webbsidor:  

The balance. 2017. What is the Difference Between a Real Estate Broker and an Agent? 

(https://www.thebalance.com/real-estate-broker-and-agent-1798869, (Hämtad 2018-04-20). 

 

Brightwood Collage. 2018. California real estate state licensing and ce requirements. 

(https://www.kapre.com/real-estate-courses/california/state-requirements/, (Hämtad 2018-04-

29). 

 

Bureau of Real Estate, 2012 Out-of-state Applicants 

http://www.dre.ca.gov/Examinees/OutOfState.html (Hämtad 2018-04-16). 

Fastighetsmäklarinspektionen. 2018. Fastighetsmäklarinspektionens statistik 2018-04-30,  

http://www.fmi.se/Sve/Filer/Registrerade%20fastighetsmäklare%202018-04-30.pdf (Hämtad 

2018-05-04).  

 

Fastighetsmäklarinspektionen 2014, Registrering som fastighetsmäklare i Sverige,  

http://www.fmi.se/registrering-som-fastighetsmaklare-i-sverige (hämtad 2018-04-22). 



 29 

 

Mäklarsamfundet, 2017. Hur blir jag fastighetsmäklare? 

http://www.maklarsamfundet.se/utbildning/hur-blir-jag-fastighetsmaklare (hämtad 2018-04-

09). 

State of Florida.com, 2018. Florida Real Estate Education. 

http://www.stateofflorida.com/real-estate-education.aspx (Hämtad 2018-05-05). 

 

Official Internet Site of the Florida Legislature, 2017.  

http://www.leg.state.fl.us/statutes/index.cfm?App_mode=Display_Statute&Search_String=&

URL=0400-0499/0475/Sections/0475.01.html (Hämtad 2018-05-20). 

 

Studeravidare.se, 2014. Vad är en högskoleutbildning? 

https://www.studeravidare.se/om-hogskolan/vad-ar-en-hogskoleutbildning (Hämtad 2018-05-

02). 

 

Muntliga källor: 

Duggal, Karn; fastighetsmäklare i Los Angeles och tidigare fastighetsmäklare i Sverige. 

Intervju 2018-04-18. 

 

Hermanson, Marcus; fastighetsmäklare i Sverige och tidigare fastighetsmäklare i Los 

Angeles. Intervju 2018-05-04. 

 

Perstad, Susanne; fastighetsmäklare i Florida. Intervju 2018-04-20. 

 

Thulin, Gunnar; fastighetsmäklare i Florida och i Sverige. Intervju 2018-04-24. 

 



 1 



 1 

 

 

 

 
 


