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ABSTRACT 

 

Titel: Den svenska mäklartjänsten är inte dyr – en jämförelse med England och Holland 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Veronica Sandström och Matilda Edin 

 

Handledare: Tommy Gerdemark  

 

Datum: 2011 – 03  

 

Syfte: Allmänheten har idag en övervägande negativ bild av den svenska mäklarkåren. Mäklarens 

arvode i form av provision är uppenbart en av orsakerna till det dåliga ryktet. Syftet med denna 

uppsats är utifrån detta att öka förståelsen för den svenska mäklartjänstens innehåll och värde. Ytterst 

vill vi genom att informera stärka branschens rykte och ändra allmänhetens uppfattning om 

fastighetsmäklare. Detta gör vi genom att jämföra den svenska mäklartjänsten med två andra 

Europeiska länders mäklartjänster för att se om den svenska mäklartjänsten kan ses som dyr. Länderna 

vi valt att jämföra med är England och Holland.  

 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod och varit i kontakt med ett flertal mäklarfirmor 

samt berörda organisationer, stiftelser och företag i Sverige, England och Holland. Kontakterna har 

mestadels skett via mail, men även en personlig intervju på plats i Holland har genomförts. 

Resterande data till vår empiri har samlats in via hemsidor. Empirin har vi tolkat utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv och kopplat samman med teoridelen i analysavsnittet.  

 

Resultat & slutsats: På grund av de skillnader vi funnit länderna emellan gällande utbildning, 

mäklartjänstens utförande, inblandade parter, lagreglering och mäklarens arvode har vi dragit 

slutsatsen att den svenska mäklartjänsten inte bör ses som dyr i jämförelse med England och 

Holland. De tre ländernas mäklare tar i princip ut lika mycket i arvode från uppdragsgivaren, trots 

att den svenska mäklaren utför mer omfattande arbetsuppgifter än vad den engelska och holländska 

mäklaren gör, då dessa lämnar över det juridiska ansvaret till en tredje part.  

 

Förslag till fortsatt forskning: I vår jämförelse begränsade vi oss till att enbart jämföra den 

svenska mäklartjänsten med två Europeiska länder, det skulle därför vara intressant att genomföra 

en studie med fler jämförelseländer. Ett annat alternativ vore att jämföra mäklartjänsten med andra 

servicetjänster i Sverige. Vidare kan studier om hur stor del av det dåliga ryktet som beror på 

provisionens storlek vara ett intressant uppslag.  

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit med att ge en ökad förståelse för mäklartjänsten och 

dess ersättning samt gett ett bidrag till att försöka förbättra ryktet. Uppsatsen tydliggör de skillnader 

och likheter som finns mellan Sverige, England och Holland vad gäller mäklartjänsten.  

 

Nyckelord: Fastighetsmäklartjänst, rykte, Holland, England, värde för pengar, dyr.   
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ABSTRACT  

  

Title: The Swedish real estate service is not expensive – a comparison with United Kingdom and 

the Netherlands 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Veronica Sandström and Matilda Edin  

 

Supervisor: Tommy Gerdemark 

 

Date: 2011 - 03 

 

Aim: The Real estate agents reputation among the public in Sweden is not the greatest and the 

commission is one of reasons for that. The purpose of this bachelor thesis was therefore to increase 

the understanding of the Swedish real estate service contents and value. Ultimately with this thesis 

we wanted to strengthen the real estate business reputation and try to change the public perception 

of the real estate agents by providing information. We did this by comparing the Swedish brokerage 

service with two European countries brokerage service to see if the Swedish one is to be seen as 

expensive. The countries we chose to compare with were United Kingdom and the Netherlands.  

 

Method: In this study, we used a qualitative approach. We were in contact with several brokerage 

firms and involved organizations, foundation and businesses in Sweden, United Kingdom and the 

Netherlands. The contact with the business was mostly through email, but a personal interview in the 

Netherlands was also conducted. The remaining data for our empirical work, we collected 

independently via websites. After that we construed the empirical data based on a hermeneutic 

perspective, linking it together with the theoretical part in the analysis.  

 

Result & Conclusions: Because of the differences found between the countries regarding 

educations, brokerage service, the involved parties, legal regulations and the real estate agents fees, 

we have concluded that the Swedish brokerage services should not be seen as expensive in 

comparison with UK and the Netherlands. The clients cost for the brokerage service is basically the 

same amount in all three countries, even though the Swedish broker performs more extensive tasks 

than the other two countries does because they hand over the legal responsibility to a third party.  

 

Suggestions for future research: Since we restricted ourselves to only compare the Swedish 

brokerage with two European countries, it would be interesting to conduct a study with more 

countries as well. Another suggestion is to compare the brokerage service with other services in 

Sweden. Furthermore, it would be interesting to do a research on how much the commission affects 

the bad reputation.    

 

Contribution of the thesis: The thesis has contributed to an increased understanding of the 

Swedish brokerage service and its compensation. We also made a contribution to improve the real 

estate agents reputation. The thesis also clarifies the differences and similarities between the 

countries brokerage services. 

 

Key words: Real estate brokerage service, Reputation, United Kingdom, the Netherlands, Value 

for money, Expensive. 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer vi att introducera läsaren till vår val av ämne. Vi börjar med att 

redogöra för uppsatsens bakgrund som sedan ligger till grund för vald problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

Fastighetsmäklarkårens rykte är inte det bästa. En faktor som påverkar allmänhetens bild negativt är 

medias framställning av fastighetsmäklare. Media har i sin iver att skapa rubriker och locka läsare, en 

tendens att förstora upp och upplysa om mindre positiva händelser. Detta drabbar 

fastighetsmäklarbranschen likväl som andra branscher som intresserar allmänheten. Mäklaren målas i 

vissa sammanhang upp som en pengahungrig, hänsynslös ”stekare”. Som mäklarstudenter får vi även 

ofta höra kommentarer från vänner och bekanta om att mäklaren lurar folk på pengar och inte behöver 

anstränga sig för att få betalt. Mäklarens arvode i form av provision är uppenbart en av orsakerna till 

det dåliga ryktet. Vår utgångspunkt i denna uppsats är att det dåliga ryktet och åsikterna om mäklarens 

ersättning för sitt nedlagda arbete till stor del beror på ett kommunikationsproblem. Mäklaren och 

mäklarföretaget når inte fram i sin kommunikation om vad mäklarens ansvar och roll är i en 

bostadsaffär
1
, det vill säga vad mäklartjänsten innefattar. Detta leder till att medias bild blir den 

gällande och gängse uppfattningen.  

 

Ett antal uppsatser kring ämnet har redan publicerats och berör områden så som mäklarens etik och 

moral 
2
, branschens rykte 

3
 samt hur mäklare går tillväga vid prissättning av mäklartjänsten och 

kundens upplevda värde av tjänsten 
4
.
 
Samtliga av de nämnda uppsatserna berör på olika sätt 

problematiseringen angående ryktet, mäklartjänsten och dess ersättning samt 

kommunikationsproblemet. Vi har dock valt en annan mer internationell inriktning när vi tar oss an 

den här problematiken. Istället för att enbart genomföra en studie av ryktet och prissättningen på 

mäklartjänsten i Sverige, så väljer vi att undersöka om den svenska mäklartjänsten kan ses som dyr i 

jämförelse med andra Europeiska länders fastighetsmäklartjänst. Vi kommer då att undersöka vilka 

skillnader det finns när det gäller allmänhetens bild av mäklaren, mäklartjänsten och vad konsumenter 

betalar för den.  

 

Den svenska mäklaren regleras av lagstiftning och har tillsammans med köpare och säljare hela 

ansvaret för ett bostadsbyte. Fastighetsmäklare ska enligt Fastighetsmäklarlagen vara en oberoende 

mellanman, det vill säga tillvarata såväl köpare som säljares intressen och vara opartisk i affären. Det 

här arbetssättet är unikt för Sverige, då mäklartjänsten i övriga länder i Europa ser annorlunda ut. 

Mäklartjänsten är då uppdelad mellan fler parter och mäklaren får inte vara en oberoende mellanman, 

utan ska enbart företräda sin uppdragsgivare. Köpare och säljare kan därför anlita varsin mäklare, 

säljaren företräds av en så kallas säljmäklare som hjälper till vid försäljningen och köparen kan anlita 

en köpmäklare vars uppgift är att hitta en lämplig bostad.  

                                                             
1 http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Debattartikel%20- 

%20Vem%20tj%C3%A4nar%20p%C3%A5%20mytbildningen%20om%20Fastighetsm%E2%80%A6.pdf  

2010-10-12 sid 2 
2 http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:238986 2010-11-16 
3 http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:120261 2010-11-16 
4 http://epubl.ltu.se/1404-5508/2005/102/LTU-SHU-EX-05102-SE.pdf  2010-11-16 

http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Debattartikel%20-%20%20Vem%20tj%C3%A4nar%20p%C3%A5%20mytbildningen%20om%20Fastighetsm%E2%80%A6.pdf
http://www.maklarsamfundet.se/upload/Bransch%20&%20media/Debattartikel%20-%20%20Vem%20tj%C3%A4nar%20p%C3%A5%20mytbildningen%20om%20Fastighetsm%E2%80%A6.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:238986
http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:120261
http://epubl.ltu.se/1404-5508/2005/102/LTU-SHU-EX-05102-SE.pdf
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I många andra Europeiska länder ligger även en stor del av det juridiska ansvaret på andra parter så 

som advokater och notarier istället för enbart på mäklaren. Provisionen och transaktionskostnaderna 

vid ett bostadsbyte kan därmed variera mellan länderna. 

 

I dag krävs det en tvåårig högskoleutbildning i Sverige för att få arbeta som mäklare, vilket innefattar 

120 högskolepoäng inom olika kunskapsområden 
5
. Utbildningskraven mellan de övriga Europeiska 

länderna varierar betydligt, vissa länder har inte några krav på utbildning överhuvudtaget medan andra 

har samma eller högre utbildningskrav än oss i Sverige. Allmänhetens syn på mäklare i de olika 

länderna bör påverkas av detta. Eftersom inga andra Europeiska fastighetsmäklare är oberoende 

mellanmän, blir skillnader i utbildningskraven en bra utgångspunkt i vår jämförelse. Allmänt brukar 

det sägas att utbildningars längd och status på yrken ofta ger högre lön, det ska därför bli intressant at 

se om detta stämmer vid en jämförelse av mäklarbranschen mellan Sverige och övriga Europa samt 

om utbildningskraven speglar sig i priset på mäklartjänsten. Ses tjänsten av allmänheten som dyr i 

andra Europeiska länder? Vi kommer även att försöka diskutera kring begreppet dyr och undersöka 

vilket värde allmänheten anses sig få för pengarna när man använder sig av en mäklartjänst.  

 

1.2 Problemformulering 

Med anledning av bakgrunden har vi valt följande problemformulering: 

 Är den svenska mäklartjänsten dyr i jämförelse med andra Europeiska länder? 

 

Delfrågor:  

 Hur kan begreppet dyr definieras? 

 Vilket värde för pengarna får en konsument vid anlitande av en mäklartjänst?  

 

1.3 Syfte 

Vi vill öka förståelsen för den svenska mäklartjänstens innehåll och värde. Ytterst vill vi med detta 

stärka branschens rykte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1906 2010-11-08 

http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/default.aspx?id=1906
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2. Metod  
 

I detta avsnitt beskriver vi först vår valda inriktning samt tillvägagångssätt i studien, därefter redogör 

vi och motiverar för vald metodik.    

 

2.1 Inriktning  

Som vi tidigare nämnt är Sverige ensam i Europa om att ha oberoende mellanmän som 

fastighetsmäklare då man i övriga Europa antingen har köp- eller säljmäklare. Detta har väckt vårt 

intresse och gjort att vi valt att inrikta oss på skillnader mellan länders mäklartjänster och utifrån det se 

om man kan dra någon slutsats om den svenska fastighetsmäklartjänsten kan ses som dyr. För att 

avgränsa oss bestämde vi oss därför för att jämföra den svenska mäklartjänsten med två andra länder i 

Europa. Länderna vi valde att jämföra Sverige med var Holland och England av två skäl; dels för att 

dessa har andra utbildningskrav än oss i Sverige och dels för att vi har bra kunskap i det engelska och 

holländska språken. Språkkunskaperna har gjort det möjligt att både göra den informationssökning 

som krävts samt kunnat ha kontakt med mäklarbranschen i respektive land.   

 

Vi tror att en jämförelse med andra länders mäklare på ett bra sätt kan nyansera den svenska mäklaren 

och vad tjänsten konsumenterna betalar för innehåller. En jämförelse med andra serviceyrken i Sverige 

anser vi inte ger en lika ingående jämförelse då dessa inte tar ut ersättning i form provision och utför 

liknande arbetsuppgifter som en fastighetsmäklare. Vi tror därför att en jämförelse med Holland och 

Englands mäklartjänst blir en bra utgångspunkt för att öka förståelsen för mäklarens arbete och värde. 

Utifrån detta vill vi sedan med hjälp av valda teorier dra en slutsats om den svenska mäklartjänsten 

kan anses vara dyr eller inte i förhållande till dessa två länders mäklartjänst.  

 

I studien har vi riktat in oss på huvudstäderna i respektive land och kontaktat mäklarfirmor i England 

och Holland för att få information om mäklaryrket. Den främsta anledningen till valet av 

huvudstäderna är att man bör jämföra städer med samma förutsättningar, för att kunna göra en optimal 

jämförelse. Stockholm, London och Amsterdam är alla huvudstäder och har högst bostadspriser i 

respektive land. Genom vår avgränsning till tre länder kommer vi inte kunna göra en generalisering, 

det vi däremot kommer att göra är att utförligt redovisa vad vi kommit fram till vid jämförelsen. För 

att öka trovärdigheten i vår jämförelse om den svenska mäklartjänsten kan ses som dyr, har vi alltså 

även använt oss av relevanta teorier som hjälp.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara vår frågeställning började vi med att kartlägga den svenska mäklartjänsten, 

berörda organisationer, vilka nuvarande utbildningskrav som finns samt lagregleringar för 

fastighetsmäklarkåren i Sverige. Informationen kring detta fick vi främst genom informationssökning 

på olika hemsidor, men även genom kontakt med bland annat de två branschorganisationerna; 

Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarnämnden samt de två största 

mäklarföretagen i landet, Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån. Kontakten skedde via 

mail och telefon.  
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Vidare fortsatte vi med att undersöka hur dessa områden ser ut i England och Holland. Vi använde oss 

då av samma tillvägagångssätt för att söka information som för Sverige. Vi ville i största möjliga 

utsträckning försöka komma i personlig kontakt med personer inom mäklarbranschen i England och 

Holland för att få en så tydlig inblick i branschen och tjänsten som möjligt. På grund av avståndet 

sökte vi dock mestadels kontakt via mail. För att samla in information om Holland och England 

kontaktade vi totalt ett tiotal advokater i England, minst lika många notariekontor i Holland och 

uppemot sjuttio mail har skickats till olika mäklarkontor runt om i Amsterdam och London. Utöver 

detta mailade vi även de två ländernas motsvarighet av lantmäteriet, deras branschorganisationer samt 

övriga berörda organisationer och stiftelser. 

  

Intresset från de kontaktade företagen och organisationerna, i såväl England och Holland visade sig 

dock vara förvånansvärt lågt. Detta var något vi inte hade räknat med och försvårade därför arbetet 

med studien. Trots att vi anpassat oss till ländernas språk och skickat våra frågor mer än en gång, fick 

vi få svar tillbaka. Följden blev att vi var tvungna att försöka finna information på egen hand på 

diverse hemsidor, men som även det visade sig vara en utmaning då många sidor var svårnavigerade 

och hade enbart frågeformulär att fylla i. Vi var väl införstådda med att studien krävde att vi sökte reda 

på stor del av informationen på egen hand, dock hade vi hoppats på att få mer hjälp från branschen. 

Totalt skickade vi ungefär hundrafemtio mail och förfrågningar till alla dessa företag och 

organisationer i England och Holland och vi har räknat ut att mindre än 1% hörde av sig och hjälpte 

oss besvara våra frågor.  

 

För att få så utförliga svar som möjligt från fastighetsmäklarkontoren, färdigställde vi ett 

frågeformulär. Vi började då med att beskriva hur det fungerade i Sverige innan varje fråga, så 

mottagarna enkelt skulle veta vad vi ville ha besvarat. Två mäklarföretag i Holland och två 

mäklarföretag i England var villiga att hjälpa till i vår studie. Dessa var: Van De Steege, Babs, Re/max 

och Chesterton Humberts. De flesta av frågorna besvarades via mail, men vi utförde även en personlig 

intervju med Van De Steege på deras kontor i Amsterdam. Den andra inbokade intervjun med 

mäklarfirman Babs det datumet, blev inställd på grund av tidsbrist från mäklarens sida. I och med att 

vi fick så låg svarsfrekvens av övriga organisationer, stiftelser och företag tog vi därmed främst reda 

på informationen på egen hand via hemsidor.  

 

Nästa steg i studien, var att ta reda på vilka transaktionskostnader som uppstår vid ett bostadsbyte i 

respektive land samt vad kostnaden för en fastighetsmäklartjänst uppgår till i varje land. Med 

transaktionskostnader menar vi alla de kostnader som uppstår i samband med ett bostadsbyte, det vill 

säga bland annat; kostnad för inteckning och registrering, kostnad för mäklartjänsten samt 

fastighetsavgift. Denna information krävs för att kunna dra en slutsats om den svenska mäklartjänsten 

kan ses som dyr eller inte. I och med att svenska mäklare har ett dåligt rykte ansåg vi det dessutom 

intressant att undersöka den allmänna mäklarsynen i de två valda länderna England och Holland. 

Datainsamlingen kring dessa områden fick vi genom att prata med branschorganisationer, 

fastighetsmäklare, övriga berörda organisationer och stiftelser samt egen sökning på internet.   

 

Efter färdigställandet av vår empiri började vi arbeta med teoriavsnittet. Den första delen i 

teoriavsnittet, grundar sig på de veteskapliga artiklar vi fick fram genom vår sökning i 

Högskolebibliotekets databas. Vi använde två av de databaser Högskolan i Gävle har tillgång till; 

Google Schoolar och Emerald. Vår avsikt var till en början att finna teorier kring begreppet dyr för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Det visade sig dock vara mycket svårt att hitta något inom det 

området, så vi omprioriterade vår sökning.  
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Vi fick hjälp av en bibliotekarie från Högskolans Bibliotek och sökte då istället efter artiklar som 

behandlade ämnesområden kring prissättning av tjänster, hur kunder värdesätter pengar samt hur 

företag jobbar med kundvärde. För att försöka besvara våra frågeställningar, valde vi att fokusera på 

teorier kring prissättning och vad som påverkar hur kunder värdesätter en tjänst. Detta dels eftersom 

rätt prissättning är viktigt för ett företags lönsamhet och dels för att alla konsumenter har individuella 

värderingar av en tjänst. Sökorden vi använde oss av i de två databaserna var: customer value, value, 

services, pricing och customer satisfaction. Av de vetenskapliga artiklarna vi sökte fram, valde vi att 

använda oss av åtta stycken som därmed bygger upp första delen i vår teoridel. 

 

För att vi på bästa möjliga sätt skulle kunna dra en slutsats angående vår studie, insåg vi även under 

arbetets gång att det dessutom krävdes teorier kring vilka faktorer som påverkar om en tjänst kan ses 

som dyr eller inte. Vi valde därför att undersöka och ta fram statistik kring de olika 

påverkansfaktorerna: disponibel inkomst, medelinkomst samt boende- och levnadskostnader i 

respektive land. Under undersökningen kring dessa påverkansfaktorer kom vi fram till, med hjälp av 

Statistiska Centralbyrån(SCB), att ländernas siffror kring dessa påverkansfaktorer, inte är jämförbara 

då bland annat skattesystem, moms, tillvägagångssätten vid sammanställningen av statistiken samt 

årtal för utfärdandet av undersökningen skiljer sig länderna emellan. Vi fick därför rådet av SCB att 

istället söka på information och använda statistik kring Köpkraftspariteter, Prisnivåindex samt BNP 

per capita som tar hänsyn till prisskillnader mellan länder. För att färdigställa vårt andra och tredje 

avsnitt i teorin, sökte vi först fram data själva. Därefter skickade vi ett femtiotal mail för att 

komplettera och bekräfta den information vi fått fram. Vi var då bland annat i kontakt med SCB och 

de övriga två ländernas motsvarigheter samt Eurostat. Så även om inte alla delar i vår teori är 

väsentliga, valde vi att ta med samtliga teorier i vår uppsats, för att på så sätt redogöra och visa vilka 

svårigheter en jämförelse mellan länder medför.  

 

När empirin och teorin sedan var sammanställd, kunde vi börja analysera och diskutera kring 

informationen. Detta gör vi i kapitlet analys och diskussion. Utifrån det, kunde vi i nästa kapitel sedan 

dra våra egna slutsatser och besvara våra frågeställningar. I det sista och avlutande kapitlet går vi 

igenom vad studien bidragit med, vi ger förslag till fortsatt forskning samt ger några avslutande 

reflektioner kring undersökningen. Vår förhoppning är att uppsatsen bidrar till en förbättring av 

kommunikationsproblemet kring mäklarens ersättning samt upplyser allmänheten om vad en svensk 

mäklartjänst innefattar. Denna uppsats har främst ett informationssyfte, vilket medför att den bör anses 

uppnå sitt syfte om vi lyckas med att bidra till den informationsbrist vi anser föreligga bland 

allmänheten idag.  Leder studien till en debatt i frågan eller att vi på något sätt kan påvisa att den 

svenska mäklartjänsten inte är att se som dyr, har vi därmed uppnått vårt syfte. 
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2.3 Kunskapsteoretisk förankring 

Vi är medvetna om att den erfarenhet och förförståelse vi har, har påverkat vårt arbete med uppsatsen 

och medfört att vi inte kunnat se allt ur ett objektivt perspektiv. De undersökningar och tolkningar vi 

gjort kring ämnet, har därmed påverkats och färgats av våra egna kunskaper och tolkningar som 

mäklarstudenter. Detta kan liknas vid ett hermeneutiskt synsätt, som innebär just att det är omöjligt att 

betrakta något objektivt. Det hermeneutiska synsättet kan beskrivas som en tolkningslära som innebär 

att man använder sig av de tankar, erfarenheter och förkunskaper man besitter för att tolka och förstå 

den studerade verkligheten. Detta ses då som en tillgång och inte något negativt i forskningen. I och 

med att förförståelse och erfarenheter ständigt förändras blir följden av detta att kunskap ständigt 

omprövas.
6
   

 

Vi använde oss av en kvalitativ metod i studien, som är nära kopplat till det hermeneutiska synsättet 

och som innebär att man gör en djup och nyanserad undersökning, främst med hjälp av intervjuer och 

ett fåtal observationer. För att behålla en hög trovärdighet, har vi i vårt arbete försökt var så 

noggranna, tydliga och öppna som möjligt. Som tidigare nämnt är det dock ofta svårare att göra 

generaliseringar vid användandet av denna metod än då kvantitativ metod används.
7
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Liber, 2007, sid 94 
7 Björklund & Paulsson, Seminariehandboken 2010 sid 63 
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3. Teori 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva den teori som ligger till grund för undersökningen.  

Teoriavsnittet är uppdelat i fem olika delar.  Först beskrivs prissättning av tjänster då rätt pris 

påverkar om en tjänst kan anses som prisvärd för en konsument eller inte. Därefter redogör vi för 

kundvärde, servicekvalité och kundnöjdhet och hur dessa påverkar varandra. Dessa tre har stor 

relevans i vår studie kring begreppet värde för pengar. Vi fortsätter sedan med att beskriva begreppet 

Customer Value Management (CVM), som är ett sätt att mäta kundnöjdhet. 

 

 Avslutningsvis redogör vi för olika faktorer som vi anser påverkar begreppet dyr. Först går vi igenom 

och beskriver disponibel inkomst, medelinkomst och levnads- och boendekostnader i respektive land, 

men i och med att dessa faktorer inte är jämförbara länderna emellan har vi även skapat en 

ytterligare del i teori avsnittet som berör; Köpkraftspariteter, Prisindex och BNP per capita då dessa 

är jämförbara. Val av teorier har därmed gjorts med motiveringen att de kan hjälpa oss besvara våra 

tre frågeställningar.  

3.1 Prissättning av tjänster 

I denna del redogör vi kring begreppet prissättning, samt tar upp ett par prisstrategier då de påverkar 

prissättningen av en tjänst. 

3.1.1 Prissättning  
Flertalet författare har än om på olika sätt, skrivit om vikten av prissättning för att ett företag ska 

uppnå vinst och överleva på lång sikt. Intresset för akademiska studier rörande prissättning av tjänster 

är väldigt begränsat, de flesta studier som gjorts gäller istället prissättning av produkter. 
8
 I och med 

detta kommer vi därför även att redogöra för teorier som gjorts angående prissättning av produkter och 

tillämpa dem på mäklartjänsten i den mån det går. Att sätta rätt pris på en tjänst är mycket svårt och 

styrs av en mängd olika faktorer. 
9
 

 

Davey, Markowitz och Jonnalagadda utförde under år 2005 kundundersökningar kring vad kunder 

värderar och vilka faktorer som är viktigast vid val av produkt. Kundundersökningarna gällde 

produkter inom olika branscher och totalt 1 500 konsumenter i Kina, Tyskland, USA och Canada 

tillfrågades. Resultaten blev följande: Figur 1. 
10

 

                                                             
8 Avlonitis & Indounas, Pricing practices of service organizations (2006) 
9 Mitra & Capella, Strategic pricing differentiation in services: a re-examination (1997) 
10 Egen figur utifrån Davey, Markowitz och Jonnalagaddas artikel, The pricing opportunity: discovering what 

customers actually value. (2006)   
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Denna studie visar alltså att priset inte alltid är den viktigaste faktorn vid ett köp. I analysen kom de 

även fram till att företag till och med kan ta ut högre pris och ändå vinna marknadsandelar, om de 

satsar tillräckligt på produktegenskaper och kundvärde.
11

    

 

Företag bör försöka sträva efter att ha en viss variation i deras prissättning, men passa sig för att ha allt 

för stor variation i sina priser, då det innebär att företaget ”tränar” kunden att ständigt leta efter det 

bästa erbjudandet i form av lägst pris. Följden av detta blir då en försämring av: vinst, kundernas 

uppfattning om varumärket samt kundvärdet. Det är därför ytterst viktigt att de ansvariga inom 

företagen är medvetna om att det ultimata priset enbart fås genom att veta inom vilket prisintervall en 

viss produkt eller tjänst bör ligga, sett till vilken position den har på en viss marknad. I och med att det 

idag dessutom har blivit allt vanligare att konsumenter själva samlar information om en produkt, dess 

pris, varumärket och servicen den medför kan rätt prissättning innebära att ett företag överlever på en 

konkurrensutsatt marknad. 
12

  

 

3.1.2 Prisstrategier 

Det finns även ett stort antal prisstrategier företagen kan använda sig av och ta i beaktning vid deras 

prissättning. Vi har valt ut tre stycken prisstrategier som vi anser fastighetsmäklare bör kunna använda 

vid prissättning av sin tjänst;
13

 

 Differentiated pricing – innebär att man erbjuder olika priser till olika kunder beroende på 

olika kriterier så som tidpunkten för köpet, platsen för köpet, konsumtionen av tjänsten samt 

vilken kund.  

 Negotiated pricing – priserna bestäms genom individuella förhandlingar mellan företaget och 

kunden.  

 Relationship pricing – är en konsumentorienterad prissättningsstrategi som innebär att 

företagets mål är att skapa en långsiktig relation till sina kunder, förstå deras behov och sedan 

sätta priset utifrån det. 

 

3.2 Kundvärde, servicekvalité, kundnöjdhet och CVM 

I detta avsnitt beskrivs först kundvärde, servicekvalité och kundnöjdhet. Vi förklarar även kortfattat 

om kundval och vad som påverkar konsumenter i köpprocessen. Därefter görs en kort genomgång av 

hur dessa faktorer påverkar varandra och vad de har för betydelse. Sist av allt går vi igenom CVM, 

som mäter kundnöjdhet.  

 

Serviceföretag är idag mycket medvetna om vikten av att försöka identifiera kundvärde samt skapa 

servicekvalité och kundnöjdhet, utmaningen består i att försöka uppnå dessa nyckelfaktorer 
14

.  

 

 

                                                             
11 Davey, Markowitz & Jonnalagadda, The pricing opportunity: discovering what customers actually value 

 (2006) 
12 Davey, Markowitz & Jonnalagadda, The pricing opportunity: discovering what customers actually value 

(2006) 
13 Avlonitis & Indounas, Pricing practices of service organizations (2006) 
14 Caruana, Money & Berthon, Service quality and satisfaction – the moderating role of value (2000) 
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Konsumentdefinitioner 

av produkt- och 

tjänstevärde 

3.2.1 Kundvärde 

Att kunna skapa kundvärde inom en organisation, ses av många som en nyckelfaktor till framgång
15

.  

Kotler skriver om värde och menar att konsumenterna idag är mer pålästa och har tillgång till mer 

information än tidigare. Detta medför att de enkelt kan kontrollera företagens påståenden och utifrån 

det välja ut de bästa möjliga alternativen. Kunden gör då en uppskattning av vilket erbjudande som ger 

högsta möjliga värde. Om produkten eller tjänsten lever upp till förväntningarna som konsumenten 

haft, kommer det påverka kundens nöjdhet och om denne vill köpa produkten eller tjänsten igen. 
16

 

Problemet är dock ofta att marknadsförare tror att kundvärde är en sak, men det kunderna verkligen 

värderar visar sig vara något helt annat. 
17

 

 

Caruana, Money och Berthon skriver att Zeithaml identifierat fyra olika konsumentdefinitioner av 

produkt- och tjänstevärde, dessa fyra är: 

 

Figur 2.
18

 

 

Vid en sammanvägning av dessa fyra definitioner, kan upplevt värde definieras som kundens 

övergripande bedömning av nyttan av en produkt eller tjänst, baserat på kundens uppfattning om vad 

som mottagits och vad produkten eller tjänsten faktiskt gett. Kort kan man säga att det är skillnaden 

mellan nyttan man får och det pris man betalar. 
19

 

 

 

 

 

                                                             
15 Sweeney & Soutar, Consumer perceived value: The development of a multiple item scale (2001) 
16 Kotler & Keller, Marketing Management, s 141 (2006) 
17 Davey, Markowitz & Jonnalagadda, The pricing opportunity: discovering what customers actually value 

(2006) 
18 Egen figur utifrån Caruana, Money & Berthons artikel, Service quality and satisfaction – the moderating role 

of value (2000) 
19 Caruana, Money & Berthon, Service quality and satisfaction – the moderating role of value (2000) 
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Kundval  

Kundval ses som en funktion av flertalet ”konsumtionsvärden” och dessa dimensioner spelar olika roll 

och bidrar olika mycket beroende på vilken valsituation man står inför som konsument. De fem olika 

dimensionerna av konsumtionsvärdena är; sociala, emotionella, funktionella, kunskapsteori samt värde 

under särskilda förutsättningar. Författarna relaterar då till den mottagna nyttan av ett val i en viss 

situation. 
20

 

3.2.2 Service kvalité 

Upplevd servicekvalité kan beskrivas som kundens bedömning av en produkts eller tjänsts egenskaper 

och överlägsenhet. Kvaliteten på servicen kan sägas vara resultatet av jämförelsen som kunden gör 

mellan förväntningarna av en tjänst och uppfattningen om hur tjänsten blev levererad. Det går idag 

även att mäta kundernas upplevda tjänstekvalitet.
21

  Parasuraman, Ziethaml och Berry beskriver 

tjänstekvalité och hävdar att det finns fem olika kvalitetsdimensioner som kan kopplas till tjänster och 

kunders förväntade kvalitet på dessa tjänster. Dessa fem är:
22

 

 Kännbarhet – det vill säga den fysiska omgivningen och hur den säljande personalen agerar. 

 Tillförlitlighet – uppfylls det som utlovas angående kvalitén av tjänsten. 

 Ansvarstagande – engagemang från säljaren och hur motiverad denne är att ge bra service och 

hjälp. 

 Övertygelse – vilken kunskap de anställda har samt hur förtroendeingivande de är. 

 Empati – säljarens förståelse för kunderna och förmåga att kunna ge kunderna individualiserad 

uppmärksamhet. 

3.2.3 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet eller kundmissnöjdhet kan definieras som den egentliga upplevelsen av en tjänsts kvalité 

i jämförelse med vad man hade förväntat sig av tjänsten.  Vid studier av kundnöjdhet, byggs den ofta 

upp av fyra olika delar; förväntningar, utförande, bemötande samt tillfredställelse. 
23

 

3.2.4 De tre faktorernas koppling till varandra 

En bedömning av kvalité kan enkelt göras, medan en bedömning av kundnöjdhet inkluderar både 

kvalité och pris. Kundvärde ses däremot som något mer personligt och mer individuellt än kvalité. 

Studier har visat att det finns en koppling mellan servicekvalité och kundnöjdhet. 
24

 Sweeney och 

Soutar påstår att komponenterna kvalitet och pris har olika effekt på upplevt värde för pengar och de 

menar att Zeithaml argumenterade för att vissa konsumenter upplever värde vid ett lågt pris, medan 

andra upplever kundvärde vid en balans mellan kvalité och pris. Slutsatsen blir därför att upplevt värde 

ses olika av olika människor. 
25

 

 

 

 

 

                                                             
20 Sweeney & Soutar, Customer perceived value: The development of a multiple item scale (2001) 
21 Caruana, Money & Berthon, Service quality and satisfaction – the moderating role of value (2000) 
22 Parasuraman, Ziethaml & Berry,(1988) återgiven i uppsatsen ”Prissättning av fastighetsförmedling, en 

fallstudie av tre fastighetsmäklare”  
23 Caruana, Money & Berthon, Service quality and satisfaction – the moderating role of value (2000)  
24 Caruana, Money & Berthon, Service quality and satisfaction – the moderating role of value (2000) 
25 Sweeney & Soutar, Customer perceived value: The development of a multiple item scale (2001) 
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De tre faktorerna kundvärde, kundtillfredsställelse och tjänstekvalité spelar stor roll, även om de är 

subjektiva, vid kunders val och beslutande om de ska fördjupa eller avsluta en relation. På så sätt 

påverkar det ett företags möjlighet till långsiktig lönsamhet.  

De förväntningar som kunder har då det gäller tjänstekvalité utgår från den perfekta tjänsten, medan 

kundernas förväntningar på kundnöjdhet beror på vad kunderna tror kommer hända. En studie har 

visat att tjänstekvalitet, kundnöjdhet och kundvärde korrelaterar med varandra. 
26

 

3.2.5 Customer Value Management (CVM) 27 28   

Customer value management (CVM) kan ses som en förbättrad form av mätning av kundnöjdhet. 

Företag har länge vetat att kundnöjdhet är en viktig faktor, men företagen gör ofta misstaget att 

fokusera på kundvård utan att egentligen veta vad kunden vill ha. Utifrån detta växte alltså CVM fram, 

förutom att enbart mäta kundnöjdhet inkluderas nu även pris och olika värdefaktorer. CVM mäter då 

inte bara kundnöjdheten sett till varje aspekt av en viss produkt eller tjänst, den mäter även nöjdheten 

utifrån det pris man fått betala för produkten eller tjänsten. CVM mäter därmed ett uppfattat värde. 

Såväl Evans och Daniels identifierar och beskriver värde som förhållandet mellan upplevd fördel och 

upplevd kostnad. Om man inte kan identifiera begreppet värde, misslyckas man med att sedan mäta 

kundnöjdhet. En ytterligare förbättring som de menar att CVM medfört, är att ett företag inte bara kan 

mäta sina egna kunders uppfattning om värdet, de har även möjligheten att mäta kundnöjdheten hos 

konkurrenternas kunder. I och med detta kan man undersöka vad människor söker efter hos olika 

företag inom en viss bransch.  

 

Detta kan göras genom att ett företag besvarar tre frågor:  

1. Vad är nyckelfaktorerna vid ett köp som kunderna värderar när de väljer mellan vårt företag 

och vår största konkurrent? 

2. Hur betygsätter kunderna vår prestation i jämförelse med våra konkurrenter angående varje 

nyckelfaktor vid ett köp? 

3. Vad är den relativa betydelsen för varje enskild mätbar komponent för kundvärdet? 

På det här sättet kan man alltså få fram ett index på kundvärde på sina egna och konkurrenternas 

kunder.  För att dock kunna genomföra detta, krävs det att CVM blir en del av organisationens strategi 

och att alla medarbetare är införstådda med konceptet och ständigt arbetar med CVM . I och med detta 

kan man då maximera värdet till kund, skapa strategiska fördelar och öka lönsamheten.  

 

3.3 Dyr eller inte – faktorer att beakta 

För att kunna göra en bedömning om en tjänst är dyr eller inte, finns det olika faktorer som bör 

beaktas. Vi ansåg att disponibel inkomst och medelinkomst är två av dessa, då de visar hur mycket 

pengar som ett hushåll har att förfoga över. I vår studie ansåg vi det även intressant att undersöka och 

redovisa de valda ländernas levnads- och boendekostnader eftersom dessa ska tas från hushållets 

disponibla inkomst.  

 

 

 

                                                             
26 Caruana, Money & Berthon, Service quality and satisfaction – the moderating role of value (2000) 
27 Evans, Measuring and managing customer value (2002) 
28 Daniels, Customer value management (2000) 
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Under studiens gång har det dock framkommit att denna jämförelse länderna emellan inte är möjlig 

då det inte ger en rättvisande bild. Det är inte bara skatter, moms och andra ekonomiska faktorer 

skiljer sig åt i länderna, det faktum att beräkningar och den statistik som sammasställs utförts på olika 

vis i länderna, medför även det att resultaten inte blir jämförbara med varandra. Vi har trots detta, 

valt att behålla detta avsnitt då vi vill visa att jämförelse mellan länder är en väldigt svår uppgift och 

vi mäktar helt enkelt inte med omfattningen på den undersökning som krävs för en korrekt jämförelse.  

I detta avsnitt kommer vi därför enbart att förklara dessa begrepp och redogöra för de siffror vi fått 

fram i respektive land. 

 

Figur 4.
29

  

 

3.3.1 Disponibel inkomst 

Disponibel inkomst kan definieras som den inkomst ett hushåll har att förfoga över efter avdrag för 

skatt, pension och övriga obligatoriska utgifter. Tillägg ska även göras för eventuella barn-, bostads-, 

och socialbidrag.
30

 Den disponibla inkomsten kan antingen användas till privat konsumtion eller 

sparande för framtida bruk. Konsumtion kan till exempel vara utgifter för bostad, bil, mat och kläder. 

Av hushållens totala inkomster i Sverige, är cirka 60 procent av dem disponibel inkomst och de 

resterande 40 procenten läggs på skatter och avgifter.
31

 Nedan anger vi den disponibla inkomsten per 

hushåll. Med hushåll menas alla som är sammanboende och har gemensam kosthållning, vilket 

betyder att ett hushåll kan bestå av allt från en familj om två vuxna och två barn till 

enpersonshushåll.
32

  Siffrorna vi redovisar i länderna gäller för ett hushåll.  

 

 

 

 

                                                             
29 Källa egen 
30 http://www.ne.se/lang/disponibel-inkomst# 2010-12-16 
31 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/ 2010-12-16 
32 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304955.aspx 2011-01-27, Office for National Statistics, Household 

Sector Accounts, Grant Whiting 2011-01-18 

 

I våra beräkningar använder vi oss av följande valutakurser: 

(Vid omvandling till SEK) 

Euro 

Valutakurs 31 december 2008 1 € = 10,76 SEK1 

Valutakurs 31 december 2009 1 € = 10,14 SEK1 

 

Pund 

Valutakurs 31 december 2008 1 £ = 11,15 SEK1 

Valutakurs 31 december 2009 1 £ = 11,25 SEK1 

 

http://www.ne.se/lang/disponibel-inkomst
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Hushallens-ekonomi/Hushallens-inkomster/
http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304955.aspx
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Sverige  

I Sverige för Statistiska Centralbyrån (SCB) statistik över den disponibla inkomsten och är utslaget på 

alla hushållstyper, upplåtelseformer och lägenhetstyper. Den genomsnittliga disponibla inkomsten per 

hushåll och år i Sverige är:
 33

 

2008: 274 600 kr 

2009: 275 900 kr 

England 

I England för the Office for National Statistics statistik över disponibel inkomst. Den genomsnittliga 

disponibla inkomsten per hushåll och år i England är:
 34

 
35

 

2008: £ 30 264 / 337 443 SEK 

2009: £ 29 016 / 326 430 SEK 

Holland 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) för statistik över disponibel inkomst i Holland. Den 

genomsnittliga disponibla inkomsten per hushåll och år i Holland är: 
36

 

2008: € 33 100 / 356 156 SEK 

2009: € 33 400 / 338 676 SEK 

 

3.3.2 Medelinkomst 
Medelinkomst kan sägas vara en sammanräknad förvärvsinkomst som visar den genomsnittliga 

inkomsten (eller lönen) i en viss kategori som till exempel kön, utbildning eller geografisk tillhörighet. 
Medelinkomsten fås genom att räkna ihop samtliga inkomsttagares inkomster och sedan dividera med 

antalet inkomsttagare. Vi kommer redogöra för den genomsnittliga bruttomedelinkomsten fördelat 

totalt mellan könen, siffrorna är från 2008 då det är dessa som finns tillgängliga i de tre länderna.  

Sverige 

Statistisk över brutto medelinkomsten i Sverige förs av SCB. Vi valde statistik från 20 år och uppåt, 

totalt för båda könen. Den genomsnittliga brutto medelinkomsten i Sverige 2008:
 37 

2008: 249 100 kr 

                                                             
33http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell

=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hu

sh%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunder

s%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnitt
lig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l

%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=200

6&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1 2011-01-10 
34 http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Family-Spending-2008/FamilySpending2009.pdf  Table 

A40 2011-01-18 
35

 http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/family-spending-2009/familyspending2010.pdf  Table 

A40  2011-01-18 
36http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70843NED&D1=5&D2=a&D3=0&D4=

6-9&HD=110110-0917&HDR=G3,T&STB=G1,G2  2011-01-10 
37http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=SamForvInk1&

deltabell=R1&deltabellnamn=Sammanr%E4knad+f%F6rv%E4rvsinkomst+f%F6r+boende+i+Sverige+hela+%E

5ret+%28antal+personer%2C+medel%2D+och+medianinkomst+samt+totalsumma%29+i+riket+efter+k%F6n%

2C+%E5lder+och+inkomstklass%2E+%C5r&omradekod=HE&omradetext=Hush%E5llens+ekonomi&preskat=

O&innehall=SamForvInkMedel&starttid=1999&stopptid=2008&Prodid=HE0110&fromSok=&Fromwhere=S&l

ang=1&langdb=1  2011-01-26  

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=2006&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=2006&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=2006&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=2006&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=2006&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=2006&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=HE&huvudtabell=InkomstTkr&omradetext=Hush%E5llens%20ekonomi&tabelltext=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&preskat=O&prodid=HE0103&deltabell=&deltabellnamn=Genomsnittlig+disponibel+inkomst+per+hush%E5ll+%28HEK%29+efter+uppl%E5telseform%2C+hush%E5llstyp+och+l%E4genhetstyp%2E+Urvalsunders%F6kning%2C+se+fotnoter%2E+%C5r&innehall=Felmarginal&starttid=2006&stopptid=2009&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Family-Spending-2008/FamilySpending2009.pdf
http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/family-spending-2009/familyspending2010.pdf%20Table%20A40
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70843NED&D1=5&D2=a&D3=0&D4=6-9&HD=110110-0917&HDR=G3,T&STB=G1,G2
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70843NED&D1=5&D2=a&D3=0&D4=6-9&HD=110110-0917&HDR=G3,T&STB=G1,G2
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=SamForvInk1&deltabell=R1&deltabellnamn=Sammanr%E4knad+f%F6rv%E4rvsinkomst+f%F6r+boende+i+Sverige+hela+%E5ret+%28antal+personer%2C+medel%2D+och+medianinkomst+samt+totalsumma%29+i+riket+efter+k%F6n%2C+%E5lder+och+inkomstklass%2E+%C5r&omradekod=HE&omradetext=Hush%E5llens+ekonomi&preskat=O&innehall=SamForvInkMedel&starttid=1999&stopptid=2008&Prodid=HE0110&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=SamForvInk1&deltabell=R1&deltabellnamn=Sammanr%E4knad+f%F6rv%E4rvsinkomst+f%F6r+boende+i+Sverige+hela+%E5ret+%28antal+personer%2C+medel%2D+och+medianinkomst+samt+totalsumma%29+i+riket+efter+k%F6n%2C+%E5lder+och+inkomstklass%2E+%C5r&omradekod=HE&omradetext=Hush%E5llens+ekonomi&preskat=O&innehall=SamForvInkMedel&starttid=1999&stopptid=2008&Prodid=HE0110&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=SamForvInk1&deltabell=R1&deltabellnamn=Sammanr%E4knad+f%F6rv%E4rvsinkomst+f%F6r+boende+i+Sverige+hela+%E5ret+%28antal+personer%2C+medel%2D+och+medianinkomst+samt+totalsumma%29+i+riket+efter+k%F6n%2C+%E5lder+och+inkomstklass%2E+%C5r&omradekod=HE&omradetext=Hush%E5llens+ekonomi&preskat=O&innehall=SamForvInkMedel&starttid=1999&stopptid=2008&Prodid=HE0110&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=SamForvInk1&deltabell=R1&deltabellnamn=Sammanr%E4knad+f%F6rv%E4rvsinkomst+f%F6r+boende+i+Sverige+hela+%E5ret+%28antal+personer%2C+medel%2D+och+medianinkomst+samt+totalsumma%29+i+riket+efter+k%F6n%2C+%E5lder+och+inkomstklass%2E+%C5r&omradekod=HE&omradetext=Hush%E5llens+ekonomi&preskat=O&innehall=SamForvInkMedel&starttid=1999&stopptid=2008&Prodid=HE0110&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=SamForvInk1&deltabell=R1&deltabellnamn=Sammanr%E4knad+f%F6rv%E4rvsinkomst+f%F6r+boende+i+Sverige+hela+%E5ret+%28antal+personer%2C+medel%2D+och+medianinkomst+samt+totalsumma%29+i+riket+efter+k%F6n%2C+%E5lder+och+inkomstklass%2E+%C5r&omradekod=HE&omradetext=Hush%E5llens+ekonomi&preskat=O&innehall=SamForvInkMedel&starttid=1999&stopptid=2008&Prodid=HE0110&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=gglobx&xu=A4393001&huvudtabell=SamForvInk1&deltabell=R1&deltabellnamn=Sammanr%E4knad+f%F6rv%E4rvsinkomst+f%F6r+boende+i+Sverige+hela+%E5ret+%28antal+personer%2C+medel%2D+och+medianinkomst+samt+totalsumma%29+i+riket+efter+k%F6n%2C+%E5lder+och+inkomstklass%2E+%C5r&omradekod=HE&omradetext=Hush%E5llens+ekonomi&preskat=O&innehall=SamForvInkMedel&starttid=1999&stopptid=2008&Prodid=HE0110&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1
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England 

Office for National Statistics har publicerat följande bruttomedelinkomst, totalt för båda könen:
 38

  

2008: £ 48 900 / 272 618 SEK    

Holland 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sammanställer den genomsnittliga bruttoinkomsten totalt för 

båda könen:
 39

 

2008: € 29 400 / 316 344 SEK 
 

3.3.3 Levnadskostnader  

Levnadskostnader kan variera kraftig från på person till person, det är därmed ytterst individuellt 
betingat och skiljer sig mellan könen. Statistiska centralbyrån redovisar statistik på levnadskostnader, 

baserat på verkliga undersökningar, kallad ”hushållens utgifter”. Även i England och Holland är 

uppgifterna baserade på verkliga beräkningar utförda av Office for National Statistics i England och 

Centraal Bureau voor de Statistiek i Holland.   
 

Vi kommer nedan att visa de levnadskostnader ett hushåll haft under 2009 i respektive land, men det 

bör uppmärksammas att det är endast uppskattningar då utgifterna enbart är utslagna på de hushåll 
som deltagit i undersökningen. Observera även att siffran för England gäller för ett sammanboende 

par. Detta medför att vi inte kommer att kunna ange ett specifikt medelvärde för hur stor 

levnadskostnaden är i respektive land, då uträkningarna för sammanställning av statistiken skiljer sig 

åt.
40

  

Sverige 

I Sverige gör SCB en omfattande undersökning av levnadskostnaderna. Utgifterna är baserade på 

verkliga kostnader för ett hushåll och innefattar alltifrån livsmedel, boende, sjukvård, kläder och skor, 
möbler och personlig hygien. Vi redovisar nedan den totala levnadskostnaden för ett hushåll 2009 

(exklusive boendekostnad som vi redovisar separat):
41

 

2009: 177 610 kr per år 

England 

Office for National Statistics sammanställer levnadskostnaderna i England, utifrån en undersökning 

där man använder sig av verkliga levnadskostnader som befolkningen haft och beräknas alltså inte 
enbart som en rimlig konsumtionsstandard. Precis som i Sverige är till exempel kostnader för 

livsmedel, sjukvård, transport och kläder inräknade. Även i England var boendekostnaden inkluderad, 

men är bortjusterad och redovisas nu separat. Totala levnadskostnader för ett par: 
42

 

2009: £ 24 299,6 / 273 370 SEK per år. 

                                                             
38 http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/ashe1108.pdf  sidan 7, 2011-01-17 
39http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70771NED&D1=10&D2=a&D3=0&D4

=0&D5=0&D6=6-9&HD=110110-0920&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5 2011-01-10 
40http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rappor

ter/2009/2009_08%20levnadskostnader%202009.pdf  2011-01-05 
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Holland 

I Holland är det Centraal Bureau voor de Statistiek som publicerar omfattande statistik över 

levnadskostnaderna och som inkluderar allt från livsmedel, skor, kläder, resor till telefon. Siffrorna 
baseras på en verklig undersökning som genomfördes 2007 och därefter har dessa siffror reviderats 

med hjälp av prisnivåindex för varje år. Den senaste statistiken är från 2009.  

Totala levnadskostanden för ett hushåll i Holland per år är: 
43

 

2009: € 30 065 / 304 859 SEK  

3.3.4 Boendekostnad 

I boendekostnaden för hyresrätt ingår hyra, energikostnader samt övriga kostnader (dock är inte 

hyresbidrag inräknat). Äger man sin bostad, ingår bolåneränta minus avdrag, energikostnader, skatt, 

försäkringar och underhåll.
44

 Det bör dock uppmärksammas att boendekostnaden varierat betydligt 

beroende på bostadsort och bostadsform samt att vi inte har uppgifter för samma år. Nedan redogör vi 

för genomsnittlig boendekostnad i form av en procentsats av den disponibla inkomsten. 
45

 

Sverige 

I Sverige lägger man i genomsnitt 26,9% av sin disponibla inkomst på boendekostnader, snittet i 

Europa ligger på cirka 22%. I Sverige motsvarar alltså boendekostnaden cirka en fjärdedel av ett 

hushålls avgifter.  Trots att svenskarna har relativt låga inkomster jämfört med andra länder i Europa, 

så ligger Sverige på sjätteplats av de länder med högst boendekostnader. 2009 uppgick 

boendekostnaden i Sverige till cirka 43 602 SEK per person och år.
46

 
47

  

England 

I England uppgår boendekostnaderna till ungefär en femtedel (21%) av den disponibla inkomsten som 

ett hushåll har att förfoga över. Communities and Local Govnerment sammanställer 

boendekostnaderna i England och de sensaste siffrorna är från 2007-2008, då ett hushålls totala 

boendekostnad per år (utslaget på alla boendefortmer) är £ 4 888 / 54 990 SEK.
48

 
49

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=60047NED&D1=0-

1&D2=a&D3=l&HD=110126-1400&HDR=T&STB=G1,G2 ,  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71311NED&D1=0,4&D2=a&D3=181,l&

HD=110126-1404&HDR=T&STB=G2,G1 2011-01-27 
44 http://www.jm.se/upload/Om%20JM/Pressrum/JM_Trygghetsfolder%20A4_090303.pdf 2011-01-26 
45http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rappor

ter/2009/2009_08%20levnadskostnader%202009.pdf  2011-01-06 
46 http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article634912/Svenska-boendekostnader-i-topp.html 2011-01-05 
47 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____304955.aspx 2011-01-27 
48

 http://www.statistics.gov.uk/downloads/theme_social/Family-Spending-2008/FamilySpending2009.pdf  

sidan 32 
49http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingstatisticsby/housingfinance/

livetables/ 2011-01-26 
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Holland 

Hollands boendekostnad är den högsta i hela Europa. Den motsvarar 30,9 % av den disponibla 

inkomsten, medlet i Europa ligger som tidigare nämnt på 22%. De som hyr bostad lägger ner större del 

av sin disponibla inkomst, än de som äger sin bostad. Hyresgäster har i genomsnitt 38,7%  i 

boendekostnad, medan bostadsägare har en genomsnittlig boendekostnad på 28,8%. De hushåll med 

lägst inkomst, lägger ner nästan hälften av sin disponibla inkomst på boende och motsvarar 47,4%. 

Holländare lägger därmed ner nästan en tredjedel på boende, medan den genomsnittliga europén 

lägger ner lite mer än en femtedel.
50

  
51

   

 

3.3.5 Sammanställning 

För att få en bättre överblick, gör vi nedan ett försök att sammanställa de tre ländernas disponibla 

inkomst, medelinkomst samt boende- och levnadskostnader för 2008/2009. Sammanställningen är 

tänkt att visa vad som blir över efter avdrag för kostnader i länderna. Som tidigare nämnt är detta 

näst intill en omöjlig uppgift att genomföra, då dessa siffror inte kan ge en rättvis jämförelse. Vi väljer 

trots detta att redogöra vad vi fått fram, då det kan ge en inblick i de skillnader och likheter som finns.    

 

 Sverige England Holland 

Disponibel 

inkomst 

2008 = 274 600 kr 2008 = 337 443 kr 

 

2008 = 356 156 kr  

Medelinkomst 2008 = 249 100 kr 2008 = 272 618 kr 

 
2008 = 316 344 kr 

Levnadskostnad För ett hushåll =  

177 610 kr 

För ett par = 

273 370 kr 

För ett hushåll = 

 304 859 kr 

Boendekostnad 26,9% av disp ink 

= 73 868 kr  

21 % av disp ink 

= 70 863 kr  

30,9 % av disp ink  

= 110 052 kr 

Pengar ”över”  

Från disponibel 

inkomst 

23 122 kr -6790 kr -58 755 kr 

Figur 5.
52

 

 

Läsaren bör ha i åtanke att i sammanställningen ovan inte är jämförbar, då beräkningssätten och 

insamlingen av datan skiljer sig åt mellan de tre länderna. Vår tanke var att kunna säga vilket land som 

hade mest pengar över, vilket har visat sig inte ger en rättvisande bild då både England och Holland 

inte får några pengar över alls. Detta betyder att allmänheten inte får hushållens ekonomi att gå runt, 

vilket inte kan stämma. Detta medför att dessa siffror endast bör ses som en vägledning, siffrorna ska 

förmodligen inte sättas i relation till varandra. En ytterligare svårighet som uppstått när vi gjorde 

denna typ av jämförelse mellan länderna, var att man inte exakt kan säga hur många personer som ett 

hushåll består av. Definitionen av ett hushåll är som sagt de som bor tillsammans och har gemensam 

kosthållning, oavsett om det är en eller flera personer i ett hushåll.  

 

                                                             
50 http://welingelichtekringen.nl/wonen-in-nederland-is-extreem-duur-vooral-huren.html  2011-01-05 
51 http://www.europa-nu.nl/id/vii5553ldrz3/nieuws/woonlasten_in_nederland_hoogste_van?ctx=vgaxlcr1jzlc  
2011-01-05 
52 Källa: egen 

http://welingelichtekringen.nl/wonen-in-nederland-is-extreem-duur-vooral-huren.html
http://www.europa-nu.nl/id/vii5553ldrz3/nieuws/woonlasten_in_nederland_hoogste_van?ctx=vgaxlcr1jzlc


24 

 

Vi använde den disponibla inkomsten i vår uträkning eftersom den visar vad man har att förfoga över 

efter skatter och avdrag, medelinkomsten å andra sidan visar bara vad man tjänat brutto. Inte heller att 

skatter, moms och andra påverkansfaktorer skiljer sig i Sverige, England och Holland beaktas i 

statistiken då det inte är en europeisk samlad statistik. Detta medför att det inte är en användbar 

sammanställning i vår studie.  

 

3.3 En jämförelse mellan ländernas köpkraft, välfärd och 

levnadsomkostnader 

Att jämföra länder för att se vilket hushåll som har mest pengar över, är som vi tidigare nämnt en 

väldigt svårt uppgift, då skattesystem och dylikt skiljer sig åt. Det lättaste sättet för att ta reda på vilka 

boende- och levnadskostnader olika länder har och sedan jämföra dem, är att använda sig av så 

kallade köpkraftspariteter. Statistik på detta förs genom Prisnivåindex och BNP per capita, då dessa 

två sammanställer jämförbara indextal. Dock ska dessa ses var för sig. 
53

 

 

3.3.1 Köpkraftspariteter (purchasing power parity) 

Köpkraftspariteter (PPP) kan sägas vara en köpkraftskorrigerad internationell valuta, där man 

använder sig av så kallade omräkningstal för olika valutor för att på så sätt kunna omvandla nationella 

valutor till en gemensam valuta. Detta kallas köpkraftsstandard (PPS) och utjämnar köpkraft mellan 

olika nationella valutor, därmed möjliggörs meningsfulla jämförelser av belopp i olika länder.  

Köpkraftsparitet används då för att räkna ut vilken växelkurs som krävs för att länder med olika 

valutor ska ha samma köpkraft. Det är alltså ett mått inom ekonomin för att jämföra värdet av olika 

länders valutor. I och med att man köpkraftsjusterar, tar man hänsyn till prisskillnader mellan länder.  

 

Med köpkraft menas valutans köpkraft, det vill säga hur mycket en varukorg för 100 SEK kostar i till 

exempel Amsterdam eller London. Detta innebär därmed att man kan använda köpkraftsparitet för att 

jämföra levnadsstandarden mellan länder. Dessa paritetstal, eller omräkningstal som de också kan 

kallas, tar då bort skillnaderna mellan prisnivån i länderna. Prisnivåindex och BNP per capita är två 

exempel man kan använda sig av för att räkna ut köpkraftspariteter och välfärd.
 54 55

 

Exempel på uträkning: 56 

Anta att en flaska vin kostar 100 SEK i Sverige men 8 Euro i Holland. 

Köpkraftspariteten för vin mellan Sverige och Holland fås då ut genom att beräkna kvoten mellan 

priset i svenska kr och priset i euro och blir då 12,50 kr. Detta kan utläsas som: för varje euro som 

spenderas på vin i Holland behövs det 12,50 svenska kronor för att köpa 
samma kvantitet (och kvalitet) vin i Sverige. Med kvoten mellan köpkraftsparitet (12,50) och 

växelkurs kan sedan ett lands prisnivå i förhållande till annat uttryckas. 

 
Om vi antar att valutakursen mellan SEK och Euro är = 9,6 SEK/Euro, fås prisnivåskillnaderna mellan 

länderna genom att dividera med växelkurserna. Ett index (för vinflaskan) fås då ut, Sverige har 130 

och Holland 100. (12,50/9,6=1,30)  
 

                                                             
53 Statistiska Centralbyrån, Petter Lundberg, petter.lundberg@scb.se  2010-01-19 
54 Eurostat, Anders Nordin, Eurostat.helpdesk_SE@sogeti.lu 2011-01-24 
55 http://www.statice.is/uploads/files/Internationella.pdf 2011-01-24 
56 http://www.statice.is/uploads/files/Internationella.pdf 2011-01-24 
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mailto:Eurostat.helpdesk_SE@sogeti.lu
http://www.statice.is/uploads/files/Internationella.pdf
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3.3.2 Prisnivåindex 

Prisnivåindex (PNI) är förhållandet mellan köpkraftsparitet (PPP) och växelkurs. PNI är hushållens 

faktiska individuella konsumtion och detta index visar därmed vilka länder som har högs respektive 

lägst levnadsomkostnader. PNI anger prisnivåer för olika länder i förhållande till EU:s medeltal. Detta 

innebär att om prisnivåindex för ett land är högre eller längre än 100, innebär detta att det berörda 

landet är relativt dyra eller billiga i jämförelse med genomsnittet i EU. Prisnivåindex beräknas genom 

att dividera köpkraftspariteten med valutakursen för SEK och Euro (se exempel ovan). 
57

 Man bör 

dock vara medveten om att prisnivåindex endast visar vilka länder som har högst respektive lägst 

levnadsomkostnader utan att ta hänsyn till inkomstnivån i de respektive land, genom att bara visa på 

förhållandet mellan köpkraftsparitet (PPP) och växelkurs för varje land 
58

.  

 

De tre länderna Sverige, England och Holland hade 2009 följande prisnivåindex 
59

: 

 

 

3.3.3 Bruttonationalprodukt (BNP) per capita 

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita räknas även det i köpkraftspariteter och visar vilka länder som 

har högst respektive lägst köpkraft. BNP per capita brukar användas när en jämförelse mellan länders 

välfärdsnivå ska göras, genom att man då korrigerar för skillnader i prisnivåer och valutakurser. BNP 

per capita fås ut genom att bruttonationalprodukten divideras med landets invånarantal. Den mäter då 

välfärden, men anger inte hur välfärden är fördelad i ett land. När BNP per capita ska räknas ut, måste 

korrigeringar för pris- och valutakursskillnader göras genom att använda köpkraftsparitet (PPP). 

Uträkningen av köpkraftspariteten är som tidigare nämnt, kvoten av varje lands valuta som behövs för 

att köpa en viss mängd varor och tjänster, denna kvot innehåller då både prisnivå- och 

valutakursskillnaden. Nästa steg blir sedan att väga ihop köpkraftspariteter för samtliga varor och 

tjänster till en paritet gällande för den totala BNP och detta görs genom prisinsamlingar.
60
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När jämförelser ska göras EU-länder emellan, så används vanligen köpkraftspariteterna mellan 

respektive land och EU som helhet, pariteterna anges då i ECU. Det sista steget som görs är att ställa 

varje lands PPP-justerade BNP per capita mot EU som helhet, genom att dividera de två talen med 

varandra och multiplicera med 100. I och med detta har man fått fram ett volymindex per capita, där 

EU som helhet har värdet 100. BNP per capita beräknat i köpkraftspariteter, tar hänsyn till både 

inkomstnivån per invånare och prisnivån, vilket därmed ger ett mått på den relativa köpkraften jämfört 

med andra länder samt ger en meningsfull jämförelse av BNP konceptet.
62
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Statistik på BNP per capita från 2009 för de tre länderna 
64
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4. Empiri 
 

Empiridelen består av tre delar där vi beskriver mäklartjänstens struktur i de tre valda länderna 

Sverige, England och Holland. Vi redogör då för utbildning, lagreglering, förmedling, berörda parter, 

transaktionskostnader, organisationer samt rykte. Avsnitten om länderna är utförliga eftersom vår 

avsikt med studien är att informera och upplysa om den svenska mäklartjänstens innehåll och 

omfattning. Vi valde därför att ta med alla ovan nämnda delavsnitt för samtliga länder då det krävs 

för att möjliggöra en betydande jämförelse. 

4.1 Sverige 

4.1.1 Allmänt om fastighetsmäklarbranschen 

Den svenska mäklarbranschen är idag uppbyggd av mestadels franchisekedjor som till stor del är 

rikstäckande eller placerade i flera större orter. De enskilda mindre firmorna blir allt färre och får allt 
svårare att klara konkurrensen då de stora kedjorna växer. Det blir även svårare för de mindre 

mäklarföretagen att förhandla fram lika förmånliga erbjudanden till sina kunder. Fastighetsbyrån och 

Svensk Fastighetsförmedling är idag de största rikstäckande kedjorna i Sverige och har tillsammans 
cirka 40% av marknadsandelarna i hela Sverige. I stockholmsområdet innehar Svensk 

Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån tillsammans cirka 30% av marknaden.
65

 I dagsläget finns 

det 6 706
66

 registrerade fastighetsmäklare i Sverige och det är endast fysiska personer som kan vara 
registrerade. 

67
  

4.1.2 Lagreglering och historik 
Fastighetsmäklaryrkets krav och regler har förändrats en del under åren i Sverige, men redan på 1700-

talet fanns det en så kallad Mäklar-ordning som innebar att man som mäklare skulle hjälpa såväl 

köpare som säljare. Enbart de som avlade mäklared inför Magistraten fick arbeta som mäklare. 

Fastighetsmäklaren kallades på den tiden för kommissionär och både köpare och säljare var tvungen 

att betala arvode till mäklaren. Möjligheten att bli auktoriserad fastighetsmäklare infördes 1947 och 

innebar då att man uppfyllde vissa krav på praktik och utbildning. God fastighetsmäklarsed 

utvecklades och mäklarorganisationerna tog fram etiska regler för branschen.  I och med att 

auktoriseringen var frivillig, valde dock bara 30% av mäklarkåren att söka auktoriseringen. På den 

tiden var handelskammaren statlig kontrollmyndighet. 
68

 
69

 

 

Den första fastighetsmäklarlagen i Sverige kom 1984 och det blev då obligatoriskt att vara registrerad 

hos länsstyrelsen, som då var tillsynsmyndighet. Lagen medförde att man från och med nu var tvungen 

att vara registrerad, utbildad samt stå under offentlig tillsyn för att få arbeta som fastighetsmäklare.  

Lagen blev med tiden allt mer omodern och länsstyrelsen fick allt mer arbete med att ha hand om 

registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. År 1995 kom därför en ny lag, Fastighetsmäklarlagen och 

Fastighetsmäklarnämnden kom till som den nya statliga tillsynsmyndigheten. Tre år senare, 1998 

beslutades det att utbildningskraven för att bli fastighetsmäklare skulle vara två års heltidsstudier på 

högskolenivå. 
70
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Dagens fastighetsmäklare regleras alltså av Fastighetsmäklarlagen från 1995, under 2011 kommer 

dock lagändringar att träda ikraft. Utöver Fastighetsmäklarlagen, finns även ett antal andra lagar, 

föreskrifter, förordningar, rekommendationer och allmänna råd som rör fastighetsmäklarbranschen. 

Bostadsrättslagen, Marknadsföringslagen, Jordabalken är några exempel på lagar som 

fastighetsmäklaren regleras av. Fastighetsmäklarnämnden ställer upp allmänna råd och det finns en 

fastighetsmäklarförordning som anger hur det fungerar med bland annat registrering, utbildning och 

avgifter. 
72

 Enligt FML ska mäklaren även iaktta god fastighetsmäklarsed, denna utvecklas av 

fastighetsmäklarnämnden fortlöpande för att alltid vara aktuell för branschen. 

4.1.3 Utbildningskrav73 och registrering 

Utbildningskrav 

Fastighetsmäklarnämnden har fastställt föreskrifter om krav för registrering av Fastighetsmäklare. För 

fullständig registrering krävs det att man har såväl teoretisk utbildning som praktik. Den teoretiska 

utbildningen omfattar minst 120 högskolepoäng(hp) från universitet eller högskola, vilket motsvarar 

två års heltidsstudier. Utbildningen ska innefatta ett minsta antal högskolepoäng inom följande 

kunskapsområden: 

 Civilrätt 15 hp 

 Fastighetsrätt 15 hp 

 Skatterätt 7,5 hp 

 Byggnadsteknik 7,5 hp 

 Ekonomi 15 hp 

 Fastighetsvärdering 7,5 hp 

 Fastighetsförmedling 30 hp 

 Valfri fördjupning eller breddning inom nationalekonomi eller något av de ovan nämnda 

kunskapsområdena 22,5 hp 

 

För närvarande kan man studera på fastighetsmäklarprogrammet vid åtta olika universitet och 

högskolor runt om i landet. Dessa universitet och högskolor ansvarar för att utbildningen uppfyller de 

utbildningskrav som råder och de väljer själva vilka kurser som ska ingå i de valfria 22,5 

högskolepoängen. Utöver den teoretiska utbildningen, krävs det även en tio veckors handledd praktik 

hos en registrerad fastighetsmäklare för att kunna ansöka om en fullständig registrering. Praktiken kan 

då antingen göras parallellt med studierna eller efter att den teoretiska utbildningen är avklarad.  
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Registrering 

Ansökan om registrering som fastighetsmäklare görs till Fastighetsmäklarnämnden. 

Handläggningstiden är cirka tre veckor och kostnaden för registreringen uppgår till 2 000 kr. Till 

ansökan ska: utbildningsbevis, praktikintyg, bevis om ansvarsförsäkring och förvaltarfrihetsbevis 

bifogas. 
74

 Som registrerad fastighetsmäklare krävs det därefter att man betalar in en årsavgift om  

2 500 kr till Fastighetsmäklarnämnden för att inte bli avregistrerad, denna betalas i de flesta fall av 

mäklarfirman. När Fastighetsnämnden behandlar en ansökan, går de igenom och ser om den sökande 

uppfyller kraven i FML 6§
75

. Är man inte längre verksam som fastighetsmäklare, ska man ansöka om 

avregistrering hos Fastighetsmäklarnämnden 
76

.  

4.1.4 Branschorganisationer 

Vi väljer att beskriva landets branschorganisationer då vi tror de kan påverkar allmänhetens syn på 

mäklarkåren, dels genom att informera och dels genom att konsumenter har någonstans att vända sig 

för att få hjälp och råd. 

Mäklarsamfundet  

Mäklarsamfundet grundades 1919 och är den största branschorganisationen för fastighetsmäklare i 

Sverige, med över 70% av branschens mäklare som medlemmar. De arbetar framförallt med att 

utveckla och förbättra den svenska mäklartjänsten. Mäklarsamfundet jobbar med intressefrågor som 

berör medlemmarna, de genomför analyser och utredningar då det gäller fastighetsmäklare, har 

kontakt med myndigheter, omvärlden samt media. Organisationen är uppdelad i olika organ med olika 

uppgifter, dessa är: ansvarsnämnden, disciplinnämnden och auktorisationsnämnden. Mäklarsamfundet 

har även en kundombudsman som hjälper till och svarar på frågor kring mäklartjänsten, boende samt 

erbjuder vägledning till konsumenter.
77

  

 

Medlemmar betalar en medlemsavgift som är inklusive den ansvarsförsäkring som krävs.
 78

  I 

medlemskapet får mäklaren ta del av diversemedlemsförmåner så som juridisk rådgivning till 

reducerat pris samt erbjudanden om utbildningar inom ämnen så som säljträning, fastighetsrätt, juridik 

och kundvård. 
79

 Medlemsavgiften betalas vanligtvis av mäklarkontoret.
80

 

Fastighetsmäklarförbundet (FMF) 

Branschorganisationen Fastighetsmäklarförbundet grundades 1957 och har idag drygt 1 100 

medlemmar. Även FMF bevakar medlemmarnas intresse i frågor som berör fastighetsmäklare samt 

utför opinionsbildning och nyhetsbevakning. Medlemmarna är organisationen ansikte utåt, de ska vara 

goda företrädare för såväl FMF som hela yrkeskåren. FMF har även etiska regler som deras 

medlemmar ska följa. Fastighetsmäklarförbundet erbjuder sina medlemmar kurser, auktorisation och 

förmånlig ansvarsförsäkring. Medlemmarna har förutom tillgång till specialkompetens inom 

fastighetsjuridik, skatte- och fastighetsfrågor även förmånen att gå på utbildningar kontinuerligt.
81
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Fastighetsmäklarnämnden (FMN) 

Fastighetsmäklarnämnden är den statliga tillsynsmyndigheten vars uppgift bland annat är att sköta 

registreringen av mäklare, föra register över dessa samt utveckla god fastighetsmäklarsed. De utövar 

även tillsyn av fastighetsmäklarkåren, beslutar om eventuella disciplinära åtgärder samt informerar 

genom faktablad för att förebygga missförstånd och konflikter. Det är även hit konsumenter kan vända 

sig för att anmäla fastighetsmäklare om de anser att en mäklare handlat felaktigt.
82

  FMN har en 

disciplinnämnd som fattar beslut i tillsynsärenden och har rätten att fria, varna eller avregistrera 

fastighetsmäklare i olika ärenden
83

.  

4.1.5 Mäklartjänsten 

Intag/Uppdrag 

Mäklare jobbar ofta med så kallade intag, vilket betyder att mäklaren gör ett besök hemma hos en 

potentiell säljare för att få ett påskrivet uppdragsavtal. Ofta bjuds inte bara en mäklare hem till säljaren 

utan säljaren jämför flera mäklare, detta kan dock variera betydligt över landet. Fastighetsmäklaren 

gör en bedömning av bostadens värde och skick samt samlar mäklaren i vissa fall information till 

marknadsföringen av objektet redan vid det första kundmötet. Säljaren har upplysningsplikt vilket 

innebär att säljaren ska lämna de uppgifter om fastigheten som kan vara av betydelse för köparen. Det 

är mäklarens ansvar att kontrollera vem som har rätt att förfoga över en fastighet/bostadsrätt samt 

vilka inteckningar/pantsättningar, servitut och andra rättigheter som belastar 

fastigheten/bostadsrätten.
84

  

 

När säljaren väl valt mäklare upprättas ett skriftligt uppdragsavtal mellan mäklaren och säljaren som 

reglerar förutsättningarna samt parternas rättigheter och skyldigheter
85

. Avtalet träffas oftast med tre 

månaders ensamrätt, det vill säga att det endast är mäklaren med underskrivet uppdragsavtal som har 

rätt till ersättning vid genomförd försäljning. Skrivs uppdragsavtalet med ensamrätt innebär detta att 

flera mäklare kan ha skrivit på uppdragsavtal för samma objekt. Enbart den mäklare som sammanför 

en köpare med uppdragsgivaren så att ett bindande avtal ingås, har rätt till ersättning.
86

 Även arvodet 

som är mäklarens ersättning vid genomförd affär, bör regleras i uppdragsavtalet. Mäklaren kan 

använda sig av antingen en fast procentsats eller en så kallad ”trappa” som innebär att procentsatsen 

ökar i takt med försäljningspriset. Ett annat alternativ är ett förbestämt fast arvode.
87

   

 

I affären måste fastighetsmäklaren enligt Fastighetsmäklarlagen vara en oberoende mellanman mellan 

säljare och köpare. Detta betyder att mäklaren ska vara opartiskt och inte agera ombud för någon av 

parterna. Det finns dock ett undantag och det är då det gäller priset för bostaden, då ska mäklaren 

verka för att säljaren ska få ut ett så högt pris som möjligt.
88
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Visning 

När säljaren och mäklaren kommit överens om ett utgångspris samt visningstid startar 

marknadsföringen av objektet via bland annat mäklarfirmans hemsida, www.hemnet.se och i 

tidningar. Visningstid anges i annonsen och visningen kan då vara antingen öppen eller stängd.  

Med öppen visning menas att det finns en utsatt tidpunkt där alla som är intresserade av bostaden är 

välkomna utan föranmälan. Vid en stängd visning däremot krävs det en intresseanmälan till mäklaren i 

förväg. När potentiella köpare besöker en visning får de i regel skriva upp sig på en intresselista med 

kontaktuppgifter. Det vanligaste är att man har en huvudvisning och sedan en omvisning av objektet. 

Därefter tar mäklaren kontakt med intressenterna av bostaden för att höra om de fortfarande är 

intresserade, har frågor samt om de vill delta i budgivningen. Under visningen får köparen ett utmärkt 

tillfälle att uppfylla sin undersökningsplikt av objektet då det är något som är reglerat i lagen
89

. 

Budgivning 

Efter visningen och när mäklaren har varit i kontakt med alla intressenterna startas budgivningen, som 

i de flesta fall är en öppen budgivning. Detta betyder att buden lämnas till mäklaren som därefter 

löpande informerar om inkomna bud till säljaren och budgivarna. Enligt FML är mäklaren skyldig att 

göra detta till dess att ett köpekontrakt är påskrivet av parterna. De potentiella köparna ges då en chans 

att buda över varandra. Vid en så kallad stängd budgivning däremot, lämnas ett bud som ofta är 

skriftligt från intressenterna. De har då haft en viss tid på sig att fundera över vad de är villiga att 

betala för bostaden och därefter är det upp till säljaren att bestämma vilket bud som denne vill 

acceptera. Budgivningen är i dagsläget inte lagreglerad och säljaren bestämmer helt och hållet när och 

till vem denne vill sälja. Det behöver därför nödvändigtvis inte vara den person med det högsta budet 

som är den slutliga köparen.
90

 För att hålla en så öppen och trovärdig budgivning som möjligt ska 

mäklaren, om köparen och säljaren begär det, lämna ut en budgivningslista med information om lagda 

bud och deltagare efter avslutad budgivning. Detta är något fastighetsmäklarnämnden rekommenderar 

då det ännu inte finns skrivet i lag.
91

  

Kontrakt 

När mäklaren lyckats sammanföra en säljare och köpare och ett pris är överenskommet, träffar 

fastighetsmäklaren parterna för kontraktskrivning. I kontraktet bestäms tillträdesdagen och övriga 

villkor regleras. Även handpenningen ska erläggas, som i regel är 10% av köpeskillingen. Mäklaren 

bör dock alltid göra en individuell bedömning om handpenningens storlek
92

.  

Handpenningen bör deponeras till mäklaren som har ett speciellt klientmedelskonto, skiljt från 

mäklarens egna tillgångar, som en säkerhet för köparen
93

. Ett separat depositionsavtal måste då 

upprättas och skrivas under, så skriftligt avtal på godkännande av deponeringen finns. Det är först 

efter kontraktskrivningen som köpet blir bindande för parterna
94

.  

Tillträde 

På tillträdesdagen träffas parterna för att avsluta affären och köparen erlägger resterande del av 

köpeskillingen. Alla villkor i kontraktet måste då vara uppfyllda och detta är mäklarens ansvar att ta 

reda på.  
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Inblandade parter i en försäljning 

Den svenska fastighetsmäklaren har hand om i princip hela bostadsaffären på egen hand, men kan ta 

hjälp av mäklarassistenter till administrativa uppgifter. Assistenterna har dock inget eget ansvar enligt 

FML utan ansvaret ligger helt på mäklaren.
95

 Mäklaren kan även använda sig av visningsvärdar under 

visningar, men även dessa saknar ansvar enligt lagen.  

4.1.6 Provision 

Största delen av de verksamma fastighetsmäklarna i Sverige har 100% provisionsbaserad lön. Det vill 

säga att mäklaren får ut en viss procentsats från arvodet som uppdragsgivaren betalar vid en 

genomförd försäljning. Av denna provision, brukar mäklaren själv erhålla mellan cirka 20-25% i lön.
96

 

Rätten till arvodet har mäklaren först då alla rekvisit
97

 är uppfyllda och ett bindande kontrakt är 

underskrivet. Den genomsnittsliga bruttomånadslönen enligt SCB´s statistik från 2009 för 

fastighetsmäklare i Sverige är cirka 36 900 kr 
98

. 

4.1.7 Transaktionskostnader 

I samband med ett bostadsbyte uppkommer ett antal kostnader för säljare och köpare. Sveriges 

transaktionskostnader vid byte av bostad redogör vi för nedan.   

Mäklararvode 

Mäklararvodet betalas till största del i form av provision. I Sverige varierar mäklarprovisionen mellan 

ungefär 2-4% av försäljningspriset och betalas oftast av säljaren. Provisionen inkluderar även moms 

på 25%. Hur mycket som en mäklare tar ut i provision kan dock skilja sig mellan olika delar i landet.
99

 

I Stockholmsområdet ligger provisionen på cirka 1,5-3% av köpeskillingen, i mindre orter brukar det 

vara en högre procentsats eftersom slutpriset för en bostadsförsäljning ofta är lägre
100

. 

Besiktning 

För att köparen ska vara säker på att uppfylla sin undersökningsplikt, kan denne anlita en oberoende 

besiktningsman som utför en besiktning av fastigheten/bostadsrätt. Idag anlitas i stort sett alltid en 

besiktningsman av säljare och/eller köpare innan bostadsaffären. Det finns olika typer av besiktningar, 

men en överlåtelsebesiktning/jordabalksbesiktning är vanligast. Besiktningen kostar i genomsnitt 6 

000-8 000 kr inkl moms för en fastighet och cirka 2 000-3 000kr inkl moms för en bostadsrätt. 

Objektets storlek och ålder kan påverka priset. Säljare väljer att göra en besiktning för att kunna 

teckna en ansvarsförsäkring och för att lättare få sin bostad såld, medan köparen väljer att besiktiga för 

att uppfylla sin undersökningsplikt. 
101
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Lagfart 

Vid förvärv av fast egendom betalar man en så kallad lagfart till staten. Skatten uppgår till 1,5% för 

privatpersoner och beräknas på det högsta av antingen taxeringsvärdet eller köpeskillingen. 

Stämpelskatten betalas i de flesta fall av köparen, men köpare och säljare är solidariskt ansvariga 

vilket betyder att om inte köparen betalar, krävs säljaren på skatten. Lantmäteriet tar ut även en 

expeditionsavgift på 825 kr.
102

  

Kommunal fastighetsavgift 

Fastighetsskatten i Sverige är sedan 2008 ersatt med en kommunal fastighetsavgift och innebär att man 

som fastighetsägare årligen betalar det lägsta av antingen en fast avgift för varje småhus eller 0,75% 

av taxeringsvärdet. Den fasta avgiften för deklarationen 2011 uppgår till 6 387 kr. Den fastighetsägare 

som i januari varje år äger fastigheten, betalar avgiften för hela året, oavsett om huset förvärvas av 

någon annan under året. Det blir därför upp till säljaren och köparen med hjälp av mäklaren att avtala 

om fördelning av avgiften.
103

 

Inteckning - Stämpelskatt 

En stämpelskatt på fastigheten tas ut med 2% på det belopp som intecknas och beräknas på hela 

tusentalskronor. Det tillkommer en expeditionsavgift på 375 kr för varje nytt pantbrev som utfärdas av 

lantmäteriet.
104

 Det uppstår därmed enbart en kostnad om det inte redan finns en inteckning på 

fastigheten eller om ett nytt pantbrev ska utfärdas. Överlåts lån eller pantbrev från säljare till köpare 

uppstår därför ingen kostnad. 

4.1.8 Ryktet 

Allmänt brukar det sägas att utbildningars längd och status på yrken ofta ger högre lön, vi har därför 

valt att titta på hur fastighetsmäklares rykte ser ut i vardera land och om det påverkas av 

utbildningarnas längd.   

 

Den svenska mäklarkårens rykte är idag inte det bästa och mäklare uppfattas ofta som pengagiriga 

och ”stekiga”. Allmänhetens syn på fastighetsmäklare är många gånger att de tjänar mycket och 

lättförtjänta pengar utan att lägga ner allt för mycket jobb. Detta tror vi har två huvudorsaker, dels 

medias framställning och dels bristande information om mäklartjänsten. Vi tror även att allmänhetens 

syn i stor utsträckning påverkar, då negativa åsikter och uppfattningar som individer har lätt förs 

vidare och blir till rykten och fördomar. Nedan redogör vi kortfattat om dessa möjliga orsaker till den 

negativa bilden av mäklarkåren.  

Medias framställning 

Media påverkar allmänhetens syn på samhället.  Ofta förstorar media upp och vinklar information, 

följden av detta blir att allmänheten lätt får en felaktig bild av verkligheten. Tidningars strävan efter att 

skapa rubriker som säljer, skapar ofta en negativ bild och fakta kommer i skymundan av 

underhållning.
105

 Mängden av det informationsflöde som allmänheten utsätts för i dag gör det allt 

svårare att vara källkritisk
106

. Det går att hitta en uppsjö av artiklar som ger en negativ bild av mäklare, 

ofta handlar dessa artiklar om mäklare som fått varningar eller hur mycket de tjänar.  
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För att ge ett exempel så handlar artikeln ”Sveriges bästa mäklare – de tjänar över 3 miljoner” om hur 

mycket ett par mäklare tjänar. Uppgifterna om inkomsterna var dock nästan två år gamla och läsare 

har därför kommenterat artikeln och menar på att journalisten gjort dålig research i och med att 

uppgifterna i artikeln inte är korrekta. Insändarna menar på att de flesta av dessa mäklare inte enbart 

arbetat med förmedling av privatbostäder, det har istället varit ifråga om kommersiell förmedling och 

försäljningar av deras bolag.
107

 Detta kan visa på att media inte har fullständig information för att ge 

en rättvisande bild.  

 

Det finns även ett stort antal publicerade artiklar som handlar om mäklare som blivit anmälda till 

fastighetsmäklarnämnden. Även om fastighetsmäklare med rätta blivit varnade, så drabbar denna 

negativa publicitet olyckligtvis hela mäklarkåren då rubrikerna drar till sig uppmärksamhet. Fram till 

30 november 2010 hade bara 55 av de totalt 6 624 registrerade fastighetsmäklarna blivit varnade av 

fastighetsmäklarnämnden, vilket betyder att inte ens 1% av alla registrerade mäklare fått en varning. 

Under 2010 har fastighetsmäklarnämnden påbörjat cirka 300 ärenden varav en av mäklarna blivit 

avregistrerad och bara 55 blivit tilldelade varningar.
 108

 Trots att inte så stor andel av mäklarna brutit 

mot lagen och handlat oetiskt, så dras hela yrkesgruppen ned på grund av artiklar och reportage. Detta 

gör att hela mäklarkåren ses som fifflare och opålitliga.
109

  

 

Svenskt kvalitets index har för fjärde året i rad (2010) gjort en undersökning om kundnöjdhet inom 

fastighetsmäklarbranschen. 1 300 personer som sålde sin bostad deltog i undersökningen och resultatet 

visar att branschen överlag har nöjda kunder, framförallt när det gäller mäklarnas tjänster och service. 

Det visade sig även att inte särskilt hög andel av de svarande säljarna i undersökningen framfört 

klagomål. 
110

 Om man jämför detta med sakförsäkrings- eller livförsäkringsbolag, så visar SKIs 

mätningar att fastighetsmäklarnas kunder överlag är mycket nöjdare. Utöver detta visar mätningarna 

också att fastighetsmäklarnas kunder är lika nöjda eller något nöjdare än vad bankernas och 

bolåneinstitutens kunder är. Medias bild av mäklaren stämmer alltså inte helt överrens med flertalet 

säljares uppfattning av mäklartjänsten.
111

  

 

Även DN gjorde under 2010 en undersökning där människor fick svara på vilka yrkesgrupper de hade 

förtroende för och litade på, det visade sig då att mäklare inte alls ses som pålitliga. Bara 5 av 100 

respondenter hade förtroende för mäklare medan 1 av 5 litade på banktjänstemän
112

. Allmänheten har 

därmed överlag inte har något förtroende för mäklare, men resultaten från SKIs mätningar anger att de 

som faktiskt anlitat en mäklare är minst lika nöjda som anlitandet av en banktjänst. Detta visar på att 

den allmänna synen av mäklare och att den ofta ändras efter egna erfarenheter av mäklare. Det här är 

något branschen måste arbeta med att förbättra.  
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Tv3 gjorde i deras program ”Insider” ett avsnitt om fastighetsmäklare, där de använde sig av dolda 

kameror och avslöjade mäklare som kunde tänka sig handla i strid med god fastighetsmäklarsed
113

.  

Det framgick att vissa medverkande mäklare var villiga att vara delaktiga i bland annat skattefusk 

samt arrangera så kallade lockpriser.
114

  Även detta bidrar till att hela branschen får sämre rykte även 

om endast ett par mäklare gjort fel. 2006 sände SVT en komediserie med namnet ”Mäklarna”, där 

mäklarna i serien framställs som oseriösa och som lurendrejare. Trots att det enbart är en komediserie, 

så bidrar förmodligen programmet till allmänhetens negativa uppfattning om att mäklarkåren inte är 

pålitliga.
115

 Alla dessa medier bidrar där med på sitt sätt till allmänhetens uppfattning och syn på 

mäklarbranschen och mäklartjänsten.  

Bristande information 

Det verkar föreligga en allmän informationsbrist till konsumenterna från mäklarbranschen om vad 

mäklarens ansvar och roll verkligen är i en bostadsaffär. Kundombudsmannen på Mäklarsamfundet, 

Titti Öhrn, har sammanställt sina mottagna telefonsamtal från konsumenter och därefter delat in dem i 

olika kategorier beroende på vad som hände efter avslutat samtal. Den sammanställda statistiken visar 

att i 82% av fallen räckte det med att hon informerade och vägledde konsumenten, därmed behövde 

ingen vidare åtgärd vidtas. Endast 1% av samtalen till henne har visade sig leda till en anmälan till 

fastighetsmäklarnämnden. Till största del beror ett ärende på att kunden saknar allmän kunskap eller 

att mäklaren brister i sin information. Enligt statistiken berodde endast 5% av ärendena på att 

mäklaren misskött sig. Missnöjen och missförstånd kan därmed förmodligen förebyggas om mäklaren 

är tydlig och informerar mer.
116
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4.2 England 

Det första landet vi jämförde den svenska mäklartjänsten med var England. Förutom kontakt med 

berörda organisationer och företag inom fastighetsmäklarbranschen, var vi även i kontakt med två 

mäklarfirmor, båda verksamma i London. Re/Max med 25 anställda var det ena kontoret och 

Chesterton Humberts huvudkontoret var det andra företaget vi hade kontakt med.   

4.2.1 Allmänt om fastighetsmäklarbranschen 

Marknaden i England består av många stora rikstäckande fastighetsmäklarfirmor med upp till 100 

kontor runt om i landet, men givetvis finns det även mindre firmor. På detta sätt liknar den engelska 

marknaden den svenska. Under 2010 var ungefär 22 000 mäklare verksamma i England 
117

.  

4.2.2 Lagreglering och historik  

Fastighetsmäklaren i England regleras av ett par lagar, som är till för att kontrollera 

fastighetsmäklarna, deras ansvar samt förmedlingen till deras klienter
118

. En av lagarna är Estate 

Agents Act 1979 som liknar vår svenska Fastighetsmäklarlag och en mäklare måste alltid följa lagen 

oavsett om denne är medlem i en branschorganisation eller inte 
119

. Syftet med deras motsvarighet av 

Fastighetsmäklarlagen är att den ska se till att mäklaren behandlar både säljaren och köparen hederligt, 

rättvist och tillvaratar kundernas intressen
120

. I huvudsak handlar det om att fastighetsmäklaren ska 

framföra alla bud inom 24 timmar, inte sälja bostäder till någon närstående utan att meddela detta till 

säljaren först samt att beskriva bostaden korrekt.
121

  

Såväl fastighetsmäklare som de som driver en fastighetsmäklarfirma måste sedan 1 oktober 2008
122

 

tillhöra en godkänd Redress Scheme, som på svenska kan översättas till ”avhjälpandeorganisation”, 

för att få vara verksamma enligt the Estate Agents Act.
123

 I England finns det två avhjälpande 

organisationer som mäklare kan tillhöra: The Property Ombudman(TPO) eller Ombudsman Services: 

Property(OSP). Dessa är i sin tur godkända av the Office of Fair Trading(OFT) som är en myndighet 

till för konsumenter
124

. OFT för register över de mäklare som varnats eller förbjudits från att arbeta 

som fastighetsmäklare
125

. De mäklare som väljer att inte tillhöra en av dessa organisationer, utdöms att 

betala en straffavgift om £ 1 000. 
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De båda avhjälpandeorganisationerna hjälper konsumenter med gratis och oberoende bedömningar vid 

till exempel en tvist med mäklare
126

 och kan meddela sina medlemmar att betala ersättning
127

 om högst 

£ 25 000. Dock är detta sällsynt och vanligtvis krävs bara en förklaring eller ursäkt från 

mäklarmedlemmen
128

. Båda dessa organisationer för register över medlemmarna och hjälper enbart 

sina egna medlemmar att lösa tvister. Det bör framhållas att dessa avhjälpandeorganisationer inte är 

någon tillsynsmyndighet eller konsumentombudsman, de bidrar med information om hur man ska gå 

tillväga när man vill lämna in ett klagomål på en mäklare.
129

  Medlemskapen i TPO eller OSP står i de 

flesta fall mäklarföretagen för 
130

. 

4.2.3 Utbildningskrav och registrering 

Det finns det inga formella kvalifikationer för att få arbeta som fastighetsmäklare i England. Det är 

alltså fullt möjlig att arbeta på McDonalds ena dagen och dagen efter bestämma sig för att bli 

fastighetsmäklare och istället förmedla bostäder. Det finns universitet i England som erbjuder 

fastighetsmäklarutbildning, men i och med att utbildning inte krävs för att få arbeta som 

fastighetsmäklare är det är ovanligt med utbildade mäklare. I England använder man sig inte heller av 

licensiering för mäklare, vilket medför att det varken krävs utbildning, praktik eller registrering för att 

vara verksam som fastighetsmäklare
131

.  

 

Då det inte finns något lagstadgat utbildningskrav för att vara verksam som fastighetsmäklare, är det 

viktigt att de enskilda firmorna tar ansvar och utbildar sin mäklare internt. Detta medför att det kan 

vara stora skillnader beroende på vilken firma mäklaren är anställd hos. Estate Agency Act 1979 

kräver dessutom att företagen ska utbilda sin personal så att de är medvetna om lagens innehåll. 
132

 

4.2.4 Branschorganisationer  
Vi väljer att beskriva landets branschorganisationer då vi tror de kan påverkar allmänhetens syn på 

mäklarkåren, dels genom att informera och dels genom att konsumenter har någonstans att vända sig 

för att få hjälp och råd. 

 

För mäklare i England är det en fördel att vara medlem i en branschorganisation, då detta är något som 
konsumenter värdesätter. Eftersom det inte krävs utbildning för att arbeta som mäklare, medför 

medlemskap att konsumenterna blir försäkrade om att mäklaren håller en viss standard, då medlemmar 

måste följa branschorganisationernas uppföranderegler. I England finns det totalt tre stycken 
branschorganisationer som fastighetsmäklaren kan tillhöra:  

 The National Assocations of Estate Agents (NAEA) är den ledande organisationen för 

fastighetsmäklare i England med över 10 000 medlemmar.
133

 

 The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICs) finns i cirka 140 länder runt om i världen 
134

 och är en oberoende organisation som ger rådgivning till sina medlemmar och ser till att det 

har rätt kompetens och integritet.  
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 The Guild of Professional Estate Agents är ett nationellt nätverk som består av oberoende 

mäklarfirmor runt om i landet. Många av dem är lokala företag som samarbetar för att erbjuda 

den bästa servicen.
135

 

 

Branschorganisationerna fungerar i princip på samma sätt som de svenska. Gemensamt för alla de tre 

organisationerna är att de har så kallade ”rules/codes for conduct” som medlemmarna måste följa. 

Dessa uppföranderegler medför en säkerhet för konsumenterna att de blir såväl professionellt som 

etiskt korrekt behandlade. Organisationerna arbetar för att mäklarkåren ska hålla en bra standard och 

ständigt förbättras. De erbjuder därför sina medlemmar diverse utbildningar och 

branschinformation
136

.
137

 
138

 Utöver detta så ger medlemskapet en rätt att använda respektive 

branschorganisations ”logga” i sin marknadsföring.
139

  

 

4.2.5 Mäklartjänsten 

Intag/Uppdrag 

Även mäklarna i England arbetar med intag och det vanligaste är att säljare bokar in möten med olika 

fastighetsmäklare. Under mötet gör mäklaren en bedömning av värdet på bostaden, diskuterar arvodet 

samt eventuella marknadsföringskostnader. Detta fungerar alltså precis som i Sverige. Ägaren till 

bostaden bestämmer sig efter besöken vilket eller vilka företag denne vill anlita. Därefter upprättas 

uppdragsavtalet precis som i Sverige, där regleras arvodet, kostnaderna samt hur länge kontraktet ska 

gälla. Provisionen varierar beroende på hur många mäklare som skriver uppdragsavtal för samma 

objekt. Anlitas en mäklare tas 2% i provision, anlitas däremot två mäklare blir den totala provisionen 

som uppdragsgivaren ska betala i stället 3% (dvs. 1,5% till vardera mäklare). Skrivs uppdragsavtal 

med fler än två mäklare, tas fortfarande 3% i provision men enbart den mäklare som sammanför 

köparen och säljaren får arvode.
140

  

Köpmäklare är inte särskilt vanligt i England, utan används oftast av immigranter. De flesta som 

funderar på att köpa registrerar sig istället enbart hos ett stort antal mäklarfirmor så att mäklare kan 

kontakt dem då de funnit ett intressant objekt.
141
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Visning 

Därefter startar marknadsföringen av objektet på samma vis som i Sverige. I England har de en 

liknande sida som svenska hemnet, www.rightmove.co.uk där anslutna mäklare kan lägga ut sina 

objekt. Mer än 20 000 mäklare är anslutna till rightmove vilket motsvara mer än 90% av alla mäklare 

England.
142

 När det då sedan är dags för visning, finns det två alternativ att välja mellan. Mäklaren och 

säljaren kommer antingen överens om en speciell dag då intressenter tittar på bostaden och sedan 

lägger bud. Det andra alternativet är att objektet annonseras och intressenter tar då själv kontakt för att 

boka in visning, detta alternativ är det mest förekommande. Mäklaren har då redan samlat in den 

information som behövs till marknadsföringen och visningen. Det är viktigt att mäklaren använder sig 

av korrekta uppgifter, då vilseledande och falska uppgifter är emot lagen.
143

  Säljaren har ingen som 

helst upplysningsplikt, det är helt upp till köparen att undersöka fastighetens skick, men säljaren måste 

dock svara ärligt vid frågor.
144

 

Budgivning 

När man ska sälja sin bostad finns det en del olika alternativ att välja mellan
145

: 

 Auktion – inget utgångspris sätts, allmänheten bjuds in att buda på bostaden 

 Anbud – inget utgångspris sätts, intressenter lämnar anbud som läggs utan vetskap om andra 

intressenters lämnade bud. Detta liknar den stängda budgivningen i Sverige.  

 Utgångspris – Mäklaren och säljaren kommer överens om ett realistiskt utgångspris och 

därefter öppnar mäklaren förhandlingar med potentiella köpares advokater/förhandlare.   

Säljare bestämmer själva vilken metod som bäst passar deras situation. När man använder sig av 

auktion måste köparen betala en deposition direkt på auktionen i och med att affären blir bindande på 
plats. Vid de andra två tillvägagångssätten betalar köparen först när kontraktet är påskrivet. Det sista 

alternativet är vanligast och innebär att man använder sig av ett utgångspris som bostaden är värd 

enligt marknaden och därefter börjar förhandlingarna.  

Under köpprocessen är mäklarens uppgift att hjälpa säljaren att hitta den rätta köparen.
146

 Mäklaren 

ska som tidigare nämnt enligt lag omgående vidarebefordra alla bud skriftligen till säljaren fram tills 
dess att kontrakt är skrivet (detta så vida säljaren inte begärt annat)

147
. Mäklaren behöver dock inte 

informera intressenterna om andra bud som är lagda
148

. Efter påskrivet kontrakt görs för köparens 

räkning en värdering av huset, så att köparen kan ta lån med bostaden som säkerhet. Värderingen görs 
av en oberoende och utbildad värderare, vilket skiljer sig från Sverige då mäklaren själv utför 

värderingen.
149
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Kontrakt 

Ett köp blir precis som i Sverige bindande först när kontraktet är underskrivet av båda parter
150

. Före 

det, kan såväl säljaren som köparen dra sig ur utan konsekvenser. För det mesta anlitar både köpare 
och säljare en egen advokat som hjälper dem vid förhandlingarna och upprättandet av kontraktet

151
. 

Även om pris är överenskommet tidigt i affären, kan det ta en till flera veckor att utarbeta ett kontrakt. 

Förmodligen för att advokaterna får betalt per timme och inte per uppdrag.
152

 Säljarens advokat 

författar kontraktet som därefter granskas av köparens advokat och eventuella förhandlingar kan då 
äga rum parterna emellan. Köparens advokat ska även säkerställa vem som är den rättmätige ägaren av 

bostaden och undersöka om myndigheter har planer som kan påverka fastigheten. Advokaten ansvarar 

även för kontakten med säljarens advokat
153

. 
 

När ett slutgiltigt kontrakt tagit form, skriver parterna under och skickar över kopior till varandra, efter 

det är köpet bindande. Advokaterna hjälper även till med den lagliga överföringen av objektet, det vill 
säga registreringen av fastighetens ägarbyte hos Land Registry, vilket liknar vår 

inskrivningsmyndighet Lantmäteriet
154

. Allt arbete kring kontraktet sköts i Sverige av 

fastighetsmäklaren, medan den engelska mäklarens uppgift enbart är att se till att kontraktskrivningen 

går så smidigt som möjligt. När kontraktet skrivs lämnar i stort sett alltid köparen 10% av 
försäljningssumman i deposition till säljarens advokat 

155
.  

Tillträde 

När förhandlingarna kring kontraktet är klara och pengarna är överförda från köparen till säljaren 

genom säljarens advokat ses försäljningen som genomförd
156

. Mäklaren kontaktas av säljarens advokat 

om att betalning skett och nycklarna överlämnas till den nye ägaren på bestämt datum
157

. Tillträdet 

sker normalt tidigast två veckor efter att parterna skrivit kontrakt, men är individuellt och beroende på 

situation. Köpprocessen tar vanligtvis 2-3 månader om köparen behöver ta lån men betalar köparen 

kontant blir processen kortare.
158

  

Inblandade parter i en försäljning 

I England får mäklaren endast agera för antingen säljarens eller köparens räkning, då det annars ses 

som en intressekonflikt
159

. Detta är anledningen till varför det finns både köp- och säljmäklare, som 

tidigare nämnts används dock inte köpmäklare särskilt ofta. I stort sett används alltid två advokater i 

en förmedling i England och precis som i Sverige kan mäklare använda sig av assistenter i deras arbete 

som hjälper till med administrativa uppgifter. 
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4.2.6 Provision   

Precis som i Sverige har de flesta av mäklarfirmorna i England 100% provisionsbaserad lön och vid 

genomförd försäljning betalar säljaren som uppdragsgivaren arvode till mäklaren. Använder sig 

köparen av en mäklare i sitt letande efter bostad, så betalar denne också arvode till sin köpmäklare. 

Mäklaren själv brukar få mellan 10- 30% av arvodet som uppdragsgivaren betalar till firman efter 

slutförd affär.
160

  

4.2.7 Transaktionskostnader 
I samband med ett bostadsbyte uppkommer ett antal kostnader för säljare och köpare. Englands 

transaktionskostnader vid byte av bostad redogör vi för nedan.  1£ motsvarar 11.03 SEK
161

.  

Mäklararvoden 

Arvodena som fastighetsmäklare tar ut varierar, beroende på hur många mäklare som är inblandade i 

bostadsaffären. Snittprovisionen som en säljare betalar för mäklartjänsten ligger mellan 1-3% 

exklusive moms på 20%. Samma provision gäller för så kallade köpmäklare, alltså 1-3% plus moms 

20%. 
162

 

Advokat/Notarie 

Advokatkostnader varierar alltifrån £ 1 000 till över £ 5 000 beroende på vilken advokat man anlitar. 

Köpare och säljare betalar för sina respektive anlitade advokater.
163

  

Besiktning 

Ofta krävs en basbesiktning för att långivare ska godkänna lånet med bostaden som säkerhet.  Köparen 

betalar för besiktningen och kostnaden brukar vanligtvis uppgå till några hundra pund. Möjligheten 

finns även att göra mer detaljerad besiktning precis som i Sverige, för att ta reda på byggnadens 

skick.
164

 

Stamp Duty Land Tax - Stämpelskatt  

Stämpelskatt ska betalas till regeringen vid köp av fastighet och varierar beroende på köpeskillingens 

storlek. Om fastigheten kostar mindre än £ 125 000 behöver köparen inte betala någon skatt alls. Är 

försäljningspriset högre än £ 125 000  betalas 1% av den summan i skatt, 2% om köpesumman är 

högre än £ 250 000 och när priset är över £ 500 000 tas 4% ut i stämpelskatt. Det finns ett undantag 

för förstagångsköpare som innebär att man enbart behöver betala skatt om köpeskillingen överstiger £ 

250 000.
 165
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Land registry fee 

Land Registry är ett statligt departement som sköter registreringen av fastigheter som köps, säljs eller 

belånas i Wales och England. Registreringen liknar den Lantmäteriet gör i Sverige och är ett bevis på 
vem som äger fastigheten. Registreringen underlättar då överlåtelsehandlingar ska utfärdas samt 

skyddar den som äger fastigheten om någon gör anspråk. Avgiftens storlek för registreringen varierar 

beroende på vad egendom är värd. Avgiften betalas av köparen.
166

 

 
Fastighetsvärde  Avgift 

£ 0 – 50 000   £50  

£ 50 001- 80 000   £ 80 

£ 80 001 – 100 000    £ 130 

£ 100 001 – 200 000   £ 200 

£ 200 001 – 500 000    £ 280 

£ 500 001 – 1 000 000  £ 550 

£ 1 000 001 -      £ 920 

Inteckning 

Kostnaden för ta ut en inteckning i England beror på inteckningsbeloppets storlek och bestäms genom 

ett intervall: 

Inteckningsbelopp  Avgift     

£ 1 – 100 000    £50  

£ 100 001- 200 000   £ 70 

£ 200 001 – 500 000   £ 90 

£ 500 001 – 1 000 000   £ 130 

£ 1 000 001 -   £ 260 

 

Denna avgift till the Land Registry betalas av köparen, dock behöver inteckningsavgiften enbart 

betalas då det görs en separat registrering av en inteckning. Med detta menas att avgiften endast 

behöver betalas om man registrerar ett ägarbyte. 
167

   

4.2.8 Ryktet  

Allmänt brukar det sägas att utbildningars längd och status på yrken ofta ger högre lön, vi har därför 

valt att titta på hur fastighetsmäklares rykte ser ut i vardera land och om det påverkas av 

utbildningarnas längd.   

 

Inte heller mäklarkåren i England har särskilt bra anseende hos allmänheten, de engelska mäklarna ses 

ofta som otillförlitliga och anses få mycket betalt för att göra lite jobb. Mäklare ses i dagsläget alltid  

som opålitliga i undersökningar och det brukar sägas att endast politiker, banktjänstemän och 

parkeringsvakter är mer ogillade av samhället än fastighetsmäklare i England.
168

 Vi tror att det dåliga 

ryktet beror på faktorer som informationsbrist, medias och Internets framställning av mäklarkåren, de 

engelska fastighetsmäklarnas brist på utbildning samt att åsikter och rykten lätt sprids bland 

allmänheten.   

 

                                                             
166 Land Registry, Neil Thomason, Customer support 2010-12-21 
167 Land Registry, Stan Thomas, Customer support 2010-12-21 
168 Re/max, Michael Bonhe, Fastighetsmäklare och Chesterton Humberts, David Adams, Huvudkontoret,  
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Mäklarnas rykte och anseende i England påverkas förmodligen i hög grad av att de saknar utbildning 

och licensiering. De tar lika hög provision som de svenska mäklarna utan några som helst krav eller 

kontroll av kompetensen. Det är därmed kanske inte så konstigt att trovärdigheten för mäklarkåren 

från allmänheten är låg, då det blir svårt att lita på mäklares kunskap. Det verkar även råda en 

informationsbrist kring tjänsten och vad mäklarens roll verkligen är i en bostadsaffär. Den engelska 

mäklartjänsten innefattar inte lika mycket, då ansvaret fördelas ut på fler personer och detta borde de 

kanske vara mer tydliga med att förmedla.  

 

Det händer att det kan ta väldigt lång tid att få ett objekt sålt i England, ibland upp till ett år eller mer. 

Denna utdragna försäljningsprocess medför att stress lätt byggs upp och följden blir att mäklaren då 

blir måltavla för parternas stress och frustration. Mäklare anklagas ofta, får rykte om sig att göra ett 

dåligt jobb och eventuellt ta ut för högt pris. Det intressanta är dock, att trots det dåligt rykte och 

missnöje som finns, är det endast en mycket liten del (precis som i Sverige) av anmärkningarna som 

löses av the Ombudsman och klagomålen rör då främst provision. 
169

 Allmänhetens bild av mäklaren i 

England påverkas även av media och Internet, då inte alltid positivt. Det går att hitta diverse artiklar 

om fastighetsmäklare och i till exempel artikeln ”Trust me Im an real estate agent, how underhand 

technology is being used to sell homes” beskrivs dels den negativa bilden av fastighetsmäklare som 

finns och dels olika vilseledande knep som mäklarna använder sig av i sin marknadsföring och på 

visningar.
 170

  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att mäklarens anseende förmodligen förbättras om 

mäklarbranschen blir bättre på att informera och om media och internet inte enbart ger en negativ bild 

av mäklare. De borde även införa mer krav och restriktioner kring mäklaryrket i England, för att höja 

statusen. Branschorganisationen National Association of Estate Agents är en av de som arbetar för 

detta, då de vill införa licensiering för att förbättra mäklarkårens status och rykte.
171
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4.3 Holland 

Det andra landet vi valde att jämföra den svenska mäklartjänsten med var Holland. Vi har varit i 

kontakt med två mäklarföretag; ERA van de Steege och Babs, båda verksamma i Amsterdamsområdet. 

De har nio respektive fem anställda på kontoren. Utöver mäklarföretagen har vi även varit i kontakt 

med diverse andra holländska organisationer, stiftelser och företag inom mäklarbranschen.   

4.3.1 Allmänt om fastighetsmäklarbranschen 

Sedan 2001 är titeln fastighetsmäklare inte längre skyddad i Holland, vilket innebär att vem som helst 

kan bli fastighetsmäklare och att vem som helst kan öppna ett mäklarkontor. Detta har medfört att det 

idag finns ett stort antal mäklarbyråer i Holland, de flesta av dem små och enbart lokala. Det finns ett 

par större mäklarföretag i landet, men de är inte rikstäckande och inte alls lika stora som de största 

svenska mäklarkedjorna. Mäklarbranschen i Holland idag består istället därför till största del av 

mindre företag. 
172

 2010 fanns 10 000-11 000 verksamma fastighetsmäklare i landet 
173

.  

4.3.2 Lagar  

Det finns ingen särskild Fastighetsmäklarlag i Holland som motsvarar den svenska 

Fastighetsmäklarlagen, dock finns det precis som i Sverige andra lagar som mäklarna måste följa. I 

stort sett alla organisationer och stiftelser som fastighetsmäklare kan vara anslutna till, har även de 

olika riktlinjer och krav som medlemmarna måste beakta. Överträdelse av dessa kan leda till olika 

påföljder. Konsumenter kan därmed vända sig till stiftelserna för att framföra sina klagomål. Stiftelsen 

SCVM har dessa möjliga åtgärder vid överträdelse: varning, prick i registret, avstängning från att 

arbeta som mäklare i högst ett år, böter samt avregistrering.
 174

 
175

   

 

För att sammanfatta de etiska riktlinjerna, så säger de bland annat att mäklaren har tystnadsplikt och 

att arbetet är konfidentiellt, att mäklaren ska vara förtroendegivande och objektiv samt att en mäklare 

inte får företräda två uppdragsgivare som vill skriva kontrakt med varandra, det vill säga köpare och 

säljare. Detta skiljer sig alltså från den svenska lagen, där mäklaren måste vara en oberoende 

mellanman. Vidare står det skrivet att fastighetsmäklare ska vara lojala och inte uttala sig negativt över 

sina kollegor. 
176

 Vastgoedcert, NWWI och de olika branschorganisationerna har även de liknande 

regler och krav som medlemmarna måste följa. Kraven och riktlinjerna som ställts upp, har likande 

upplägg som den svenska Fastighetsmäklarlagen och förklarar utförligt allt som berör 

mäklartjänsten.
177

  

4.3.3 Utbildningskrav och registrering 

Utbildning 

I Holland finns det idag två typer av mäklare; de med utbildning och de utan utbildning. Sedan 2001 är 

det som tidigare nämnt tillåtet att arbeta som fastighetsmäklare utan utbildning. Utbildningsinstitutet 

Beroepsopleiding Makelaars BV (BOM) fastställer utbildningskraven för fastighetsmäklare i Holland. 
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Den som väljer att studera till fastighetsmäklare, läser då både en teoretisk del och en praktisk del som 

totalt motsvarar cirka två års studier. 

Den teoretiska delen är uppdelad i 5 olika områden 
178

;  

1. Byggnadsteknik 

2. Familjerätt 

3. Allmän juridik 

4. Ekonomi, marknadsföring och konsumentbeteende 

5. Företagsekonomi och företagsadministration 

6. ”Fastighetsmäklarlära”  

 

Den praktiska delen är uppdelad i tre områden 
179

:  

1. Fastighetsförmedling 

2. Värdering av två bostadsfastigheter (valfritt: lägenhet eller villa) 

3. Värdering av ett kommersiellt objekt  

När man sedan blivit godkänd i den teoretiska och praktiska delen, utfärdas ett diplom av 

Beroepsexamens Makelaars BV.  

 

Fastighetsmäklarutbildningen finns idag på åtta orter runt om i landet och startar två gånger per år. Det 

ges möjlighet att antingen studera på dag- eller kvällstid och utbildningstiden för den teoretiska delen 

är ett år för dagsutbildningen och två år för kvällsundervisningen. Lektioner för teoriutbildningen ges 

en gång per vecka och egna studier räknas till ungefär tio timmar i veckan. Kostanden för 

teoriutbildningen är € 2 400 för dagsutbildningen och € 2 800 för kvällsundervisningen. Kostnader för 

studiematerial tillkommer precis som i Sverige, men är mycket dyrare.
180

  

 

Den praktiska utbildningen däremot varar ungefär nio månader och lektioner ges en gång per vecka 

under dagtid och en gång varannan vecka på kvällstid. Även här är den egna studietiden cirka tio 

timmar i veckan. Kostnaden för praktikutbildningen är € 2 325 och kostnader för studiematerial 

tillkommer även här. Alla kostnader är inklusive moms.
181

  

Certifiering 

De två diplom som fås vid godkänd utbildning krävs för att sedan kunna ansöka om ISO 17024 

certifikat hos De Norske Veritas (DNV) som är ett bevis på att man är utbildad fastighetsmäklare.
182

 

DNV är även ansvarig för utformningen av tentorna i utbildningen. Det tredje och sista steget är 

slutligen att mäklaren med sin certifiering uppfyller villkoren för att kunna ansöka om registrering.
183

  

Registrering 

Fastighetsmäklare med utbildning och certifiering bör därefter registreras, främst för att konsumenter 

och andra intressenter ska veta vilka mäklare som uppfyller kraven som ställs. Det finns idag två stora 

stiftelser/organisationer vars syfte är att registrera mäklare. 
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De Stichting Certificering Voor Makelaars en Taxateurs (SCVM) 

SCVM grundades 2001 efter att titeln fastighetsmäklare släppts fri. Syftet med denna stiftelse är att det 

ska finnas ett gemensamt register för mäklare och taxerare som gör det möjligt för såväl konsumenter 

som låneinstitut att kontrollera vilka mäklare som uppfyller de ställda utbildningskraven. Idag står 

cirka 1000 holländska fastighetsmäklare med i SCVM-registret.
184

  Kostnaderna för medlemskap i 

SCVM varierar beroende på om man är medlem i branschorganisationen VBO eller inte. Avgiften för 

VBO-medlemmar är lägre vilket medför att det främst är medlemmar i VBO som registreras hos 

SCVM.
 185

 

Vastgoedcert     

Vastgoedcert är en annan stiftelse som grundades i och med att det blev valfritt med utbildning i 

Holland och har som syfte att garantera att man ska kunna lita på mäklare och taxerares kunskap och 

kvalité. Det är alltså bara mäklare som uppfyller utbildningskrav, certifiering och registrering som får 

vara medlemmar och registrera sig. För att få vara registrerad hos Vastgoedcert, krävs det att man även 

får en godkänd certifiering av Vastgoedcert. Mäklaren måste då klara tre tester som kallas; 

basteoritest, praktiktest och ett specialiseringsteoritest. Detta måste sedan testas vart femte år. De 

flesta fastighetsmäklare som är medlemmar i branschorganisationen NVM, registrerar sig hos 

Vastgoedcert då de får en förmånligare medlemsavgift. 
186

   

 

Vastgoedcert och SCVM har alltså liknande register för certifierade och utbildade mäklare för att visa 

vilka som man ”bör” anlita. Vilka mäklare som finns med i respektive register beror därmed främst på 

vilken branschorganisation fastighetsmäklaren är medlem i. Det är först med godkänt utbildning, 

certifiering och registrering som man sedan kan ansöka om medlemskap i en branschorganisation. 

Avgifterna betalas oftast av mäklarfirmorna.
 187

 

4.3.4 Branschorganisationer 

Vi väljer att beskriva landets branschorganisationer då vi tror de kan påverkar allmänhetens syn på 

mäklarkåren, dels genom att informera och dels genom att konsumenter har någonstans att vända sig 

för att få hjälp och råd. 

 

I Holland finns det idag tre olika branschorganisationer för fastighetsmäklare; NVM, VBO och 

Vastgoedpro. Av de totalt 10 000 – 11 000 verksamma mäklarna i Holland, har dessa tre cirka 5 500 

medlemmar tillsammans. Vem som helst kan kalla sig för mäklare i Holland, men för att vara ansluten 

till en branschorganisation krävs det att man har diplom, är certifierad och registrerad. 

Medlemsavgiften betalas vanligtvis av mäklarfirmorna
188

. Organisationerna har olika regler och krav 

som medlemmarna måste följa och dessa är utformade i samarbete med landets 

konsumentorganisationer. Konsumenterna kan då vända sig till branschorganisationerna om de vill 

lämna klagomål på mäklare.
189

  

                                                             
184 http://www.scvm.nl/scvmregister.html 2010-12-16 
185 SCVM, R. van Minnen, administrativ juridisk medarbetare 2020-12-17 
186  http://www.vastgoedcert.nl/default.asp?ID=290&NavID=113&HCID=2 2010-12-19 
187 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare 
188http://nieuws.nvm.nl/nlNL/Over_NVM/NVM_Lidmaatschap/~/media/NVMWebsite/Downloads/OverNVM/N

VM%20kosten.ashx 
189 http://www.vbo.nl/over-vbo-makelaar/organisatie-vbo-makelaar/algemene-consumentenvoorwaarden 2010-

12-21 

http://www.scvm.nl/scvmregister.html
http://www.vastgoedcert.nl/default.asp?ID=290&NavID=113&HCID=2
http://nieuws.nvm.nl/nlNL/Over_NVM/NVM_Lidmaatschap/~/media/NVMWebsite/Downloads/OverNVM/NVM%20kosten.ashx
http://nieuws.nvm.nl/nlNL/Over_NVM/NVM_Lidmaatschap/~/media/NVMWebsite/Downloads/OverNVM/NVM%20kosten.ashx
http://www.vbo.nl/over-vbo-makelaar/organisatie-vbo-makelaar/algemene-consumentenvoorwaarden
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Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) 

NVM är den största och mest kända branschorganisationen för mäklare i Holland med 4 045 anslutna 

fastighetsmäklare. NVM har funnits sen 1898 och arbetar med att ge stöd, information och riktlinjer åt 

medlemmarna samt verka för medlemmarnas intressen i politiska frågor. De erbjuder även juridisk 

hjälp till sina medlemmar. 
190 191

 

Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) 

VBO Makelaars grundades 1985 och är en branschorganisation för mäklare och taxerare. VBO har 

ungefär 1 000 medlemmar och är den näst största branschorganisationen. De arbetar bland annat för 

medlemmarna i politiska intressefrågor och ger stöd och ledsagning då det gäller mäklarnas 
åtaganden och arbete. 

192
 
193

  

VastgoedPro  

VastgoedPro är den enda yrkesorganisationen i Holland där mäklare kan ansluta sig för att få en 

kvalitetsstämpel som bevis på sin expertis. Mäklare måste man vara medlemmar i Vastgoedcert eller 

stå med i SCVM registret för att kunna registrera sig hos VastgoedPro. VastgoedPro arbetar bland 

annat med att höja kompetensen, kontrollera kvaliteten, arbeta med intressefrågor samt ge stöd till de 

drygt 800 medlemmarna
194

.  

4.3.5 Krav på värderingsrapport 
För att kunna ansöka om lån hos banker och andra låneinstitut med bostaden som säkerhet, krävs i 

Holland en värderingsrapport. Köparen väljer vilken bank och banken i sin tur bestämmer vilket 

värderingsföretag, värderingsrapport och underlag en mäklare ska använda. I och med att en värdering 

av bostaden krävs, blir det viktigt att värderingsrapporten är korrekt utförd och ger en rättvisande bild 

av bostadens värde. På grund av detta finns idag olika värderingsstiftelser, som ställer upp olika regler 

för hur en värdering ska utfärdas för att mäklarna ska upprätthålla trovärdighet och kvalité. 

Värderingsrapporten ska utföras av en utomstående mäklare som är medlem i någon av 

branschorganisationerna (får alltså ej utföras av köp- eller säljmäklaren i förmedlingen). Det är 

värderingsstiftelserna som har underlagen till de värderingsrapporter som NVM och VBO mäklare ska 

utfärda. 
195

 Ett av kraven som ställs är att man som fastighetsmäklare till exempel enbart är tillåten att 

utföra en värdering inom en viss radie, Vastgoedcert har bestämt en radie på 30 km. Vastgoedcert är 

en stiftelse som ställer upp riktlinjer för utformande av värderingsrapporter och NWWI är en annan. 
196

 

NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) 

NWWI som på svenska kan översättas till Hollands värderingsinstitut för bostäder, har som uppgift att 

kontrollera bostadstaxeringar. Enbart mäklare och värderare som registrerade hos SCVM eller 

Vastgoedcert och är medlem i en av branschorganisationerna får vara anslutna till NWWI. I och med 

att mäklaren är ansluten, är hon tvungen att följa vissa uppställda riktlinjer då det gäller de 

obligatoriska värderingsrapporter som måste utfärdas. På så sätt kan konsumenter och övriga 

intressenter av en bostadsvärdering lita på att värderingar som görs är ärliga, pålitliga och objektiva. 

Värderingsrapporten visar därmed hur mäklaren kommit fram till bostadens värde.  

                                                             
190 http://nieuws.nvm.nl/over_nvm/nvm_vereniging.aspx 2010-12-22 
191 NVM, konsumentupplysning, P.E Helms-Zonneveld 2010-12-10 
192VBO Makelaar, Vincent Braakhekke, Account Manager, 2010-12-08  
193 http://www.vbo.nl/over-vbo-makelaar/organisatie-vbo-makelaar  2010-12-17  
194 http://www.vastgoedpro.nl/over/lidworden.php 2010-12-19 
195 http://www.nwwi.nl/content/common/Kwaliteitsgarantie.php?ingang=start 2010-12-19  
196 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef 

http://nieuws.nvm.nl/over_nvm/nvm_vereniging.aspx
http://www.vbo.nl/over-vbo-makelaar/organisatie-vbo-makelaar
http://www.vastgoedpro.nl/over/lidworden.php
http://www.nwwi.nl/content/common/Kwaliteitsgarantie.php?ingang=start
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Idag är cirka 4 000 värderare och mäklare anslutna till NWWI. 
197

 Kostnaden för konsumenten vid 

utförande av en NWWI´s värderingsrapport är € 65,45 inkl moms. 
198

 För konsumenterna innebär 

mäklarnas samtliga registreringar och medlemskap en kontroll och överblick över vilka som är 

utbildade mäklare. Fördelen för mäklarna å andra sidan är att de kan använda organisationernas och 

stiftelsernas loggor som en kvalitetsstämpel i sin marknadsföring och i sitt arbete. 
199

 

 

4.3.6 Skillnad mellan utbildade och outbildade mäklare 

Enbart utbildade, certifierade och registrerade fastighetsmäklare har möjligheten att bli medlem i 

någon av branschorganisationerna. Även om mäklare inte uppfyller utbildningskraven så får de i stort 

sett göra allt. Mäklaren får värdera hus, hålla i visningar, träffa notarie, sälja hus och vara med och 

skriva papper. Det enda som mäklaren som icke-medlem inte får göra, är att ansöka om lån hos 

banker. De flesta köpare och säljare idag väljer dock att anlita en utbildad, certifierad och registrerad 

mäklare i och med att de har ett medlemskap i en branschorganisation. Konsumenterna kan då vara 

säkra på dess kompetens och att de följer uppställda riktlinjer i de organisationer och stiftelser de är 

registrerade i. 
200

 

4.3.7 Mäklartjänsten 

Intag/Uppdrag 

Då det gäller intag och att välja mäklare i Holland, fungerar det på samma sätt som i Sverige. Säljaren 

bjuder in ett par mäklare som då förklarar upplägget för försäljningen, värderar bostaden och 

diskuterar mäklarens provision för förmedlingen. Säljaren väljer utifrån det en mäklare och parterna 

skriver på ett uppdragsavtal. Det är tillåtet för en säljare eller köpare att teckna uppdragsavtal med 

flera mäklare - om de är villig att betala mer i arvode. Därefter fortsätter mäklaren med fotografering 

och insamlande av information om objektet innan försäljningen börjar, det vill säga marknadsföring 

och annonsering samt att hålla i visning för intresserade köpare. Marknadsföringen av ett objekt utförs 

på liknande sätt som i Sverige, men i Holland marknadsför de enbart objektet på internet, där ibland 

Funda
201

 som är deras motsvarighet av Hemnet. Tidningar använder företagen sig bara av om de vill 

marknadsföra och göra reklam för sin firma. Branschorganisationer kan ibland göra reklam för sina 

mäklare på tv, men det finns ingen enskild mäklarfirma som gör det. 
202

 I Sverige däremot är det 

vanligt att de största kedjorna marknadsför sig på tv. 

 

 

                                                             
197 http://www.nwwi.nl/content/common/Kwaliteitsgarantie.php?ingang=start 2010-12-19 
198 http://nwwi.nl/Data/CMS%20Bestanden/NWWI%20informatie%20consumenten.pdf 2010-12-19 
199 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare 
200 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare 
201 http://www.funda.nl/makelaars/  2010-12-28 
202 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef  
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Visning 

Visningarna i Holland skiljer sig från visningarna i Sverige eftersom de inte har någon bestämd 

visningsdag. I Holland ringer istället människor som är intresserade av objektet till mäklaren, som då 

åker ut och visar bostaden för intressenten. Detta betyder att fastighetsmäklaren kan visa ett objekt ett 

flertal gånger, oftast blir det cirka 4-5 visningar per försäljning. Bostadsmarknaden i Holland är trög, 

vilket har resulterat i att fastigheter och lägenheter visas på detta sätt idag.  Det är inte ovanligt att ett 

bostadsbyte kan ta upp till 2-6 månader.
203

 

Budgivning 

Budgivningen startar så fort någon är villig att lämna ett bud i Holland. Då det gäller priset så vill 

fastighetsmäklaren helst använda sig av ett så kallat lockpris, att börja lågt för att sedan trigga upp 

priserna (vilket inte är tillåtet enligt lag i Sverige). I 40 % av fallen går man dock istället ut med ett 

högre utgångspris eftersom säljaren tror att han får ett högre slutpris då. Det slutliga priset landar 

likväl oftast lägre än vad säljaren valt att ha som utgångspris. Oftast är det bara en enda potentiell 

köpare som lägger bud på ett objekt i Holland, ibland två. Enligt branschorganisationernas 

bestämmelser måste man ge ett slutgiltigt bud i Holland, det vill säga ha en sluten budgivning. Det är 

alltså inte tillåtet att göra som i Sverige, då mäklaren informerar om högsta bud och intresserade ges 

då möjligheten att bjuda över. 
204

 

Kontraktsskrivning och tillträde 

När mäklaren hittat en köpare, börjar förhandlingarna om vad som ska stå med i köpeavtalet. I och 

med att säljaren är uppdragsgivare åt mäklaren, förhandlar mäklaren enbart åt säljaren. Köparen får då 

klara sig själv om denne inte har anlitat köpmäklare, konstigt nog anlitas inte köpmäklare särskilt ofta 

i en bostadsaffär. Detta skiljer sig från den svenska mäklaren som enligt lag måste vara en opartisk och 

oberoende mellanman. Däremot måste mäklaren informera om skador och dylikt på bostaden som 

denne vet om precis som i Sverige. Det är tillåtet för holländska mäklare att köpa och sälja bostad till 

och av familj och vänner, men de får inte köpa objekten själva med motiveringen att mäklaren inte 

sedan ska kunna sälja vidare bostaden med förtjänst.
205

 

 

När parterna då sedan förhandlat klart om pris, datum och andra villkor, är det upp till köparen att 

välja och anlita en notarie som utfärdar alla nödvändiga dokument och tar hand om det juridiska vid 

överlåtelsen. Innan kontrakt skrivs på, har notarien ansvaret att kontrollera vem som är ägare och har 

rätt att förfoga över lägenheten enligt det publika registret. När köpekontraktet slutligen är 

undertecknat av parterna, blir köpet bindande. Om någon part är privatperson, måste avtalet vara 

skriftligt för att vara giltigt. Denna lag infördes 2003 och köparen har i och med den rätt till att inom 3 

dagar från ingånget köpeavtal, annullera köpet. Det skriftliga formkravet gäller alltså inte, precis som i 

Sverige, för juridiska personer. Det är även möjligt att få köpekontraktet infört i ett publikt register.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
203 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare 
204 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare 
205 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare 
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Mäklaren får sin ersättning först när pengarna överförts till notarien och nycklarna överlämnas till 

säljaren. Det är alltså oftast notarien som ser till att alla involverade parter får den ersättning de ska 

ha.
206

 Fastigheten anses ha bytt ägare när överlåtelsehandlingarna registrerats i ett offentligt register 

hos Kadaster, vilket är deras motsvarighet till Lantmäteriet. Denna överlåtelsehandling måste 

upprättas av en notarie och signeras av båda parter. Notarien utför alltså arbete som ingår i den 

svenska mäklartjänsten. 
207

 

Notariens del i överlåtelsen208 

Ett kontrakt behöver inte nödvändigtvis upprättas av en notarie i Holland, men eftersom ett 

undertecknande av kontrakt är bindande för parterna, anses det vara klokt att rådgöra med en notarie 

för att få juridiska råd och hjälp av en expert. Anlitar man en notarie, ska denne se till att inte någon av 

parterna ingår ett avtal med orimliga villkor som denne inte kan eller bör uppfylla. Det är alltså 

notariens uppgift i Holland att informera berörda parter om deras förpliktelser och hur de ska uppfylla 

dem.  

 

Ofta tas det med i kontraktet att köparen ska betala handpenningen till notarien, som då blir en 

oberoende tredje part i affären. Det är alltså säkrare för köparen att betala till en oberoende notarie än 

handpenning direkt till säljaren. Vill man som köpare inte lämna deposition, kan man lämna en 

bankgaranti till notarien att man kan betala köpet. I Sverige utför den svenske mäklaren, den 

holländske notariens juridiska uppgifter.
209

 

Inblandade parter i en försäljning 

I Holland anses lagarna så komplicerade när det gäller fastigheter och lägenheter, att 

rekommendationen är att använda sig av en notarie som assisterar båda parter vid en överlåtelse. Det 

en notarie gör i Holland, utför den svenske mäklaren själv. Fastighetsmäklare kan ta hjälp av 

assistenter och ibland är även en anlitat köpmäklare inblandad i en förmedlingsprocess. 
210

 

4.3.8 Provision 

Fastighetsmäklarna tar ut en fast avgift då de arbetar med kommersiella objekt och provision vid 

förmedling av privatbostäder. De flesta anställda mäklare får betalt i provision, men alla arbetsgivare 

måste enligt holländsk lag dessutom betala sina anställda minst € 1 400 per månad brutto vilket 

motsvarar 12 964 SEK
211

.
212

  I och med att fastighetsmäklarna alltid har en fast del, varierar hur stor 

del av provisionen de får själva. Det fungerar som ett bonussystem där mäklarna får större andel av 

provisionen ju fler affärer de gör, men brukar ligga mellan 5-10% av provisionen.
213

 

 

                                                             
206 http://www.notaris.nl/page.asp?id=357 2010-12-14 
207 http://www.notaris.nl/page.asp?id=357 2010-12-14 
208 http://www.notaris.nl/page.asp?id=357 2010-12-14 
209 http://www.notaris.nl/page.asp?id=357 2010-12-14 
210 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef   
211http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=EUR

&amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14 2011-01-14 
212 http://wetten.overheid.nl/BWBR0002638/geldigheidsdatum_01-11-2010 2010-01-03 
213 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare 
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4.3.9 Transaktionskostnader 214 

I samband med ett bostadsbyte uppkommer ett antal kostnader för säljare och köpare. Hollands 

transaktionskostnader vid byte av bostad redogör vi för nedan. 1 € motsvarar 9,26 SEK 
215

.  

Säljarens kostnader 

Säljaren betalar fastighetsmäklaren runt 1-2% av köpeskillingen i provision, priset ska enligt lag vara 

inklusive moms på 19%.  Det är däremot tillåtet att ta ut arvode exklusive moms enligt lag, om 

fastighetsmäklare får ett skriftligt godkännande av konsumenten.  Köparens kostnader 

Resterande transaktionskostnader betalas av köparen, som är cirka 10% av den totala 

köpeskillingen
216

: 

 Överlåtelse/Transaktionsskatt 6% - är samma som vår lagfart. Betalas i stort sett alltid av 

köparen, men kan betalas av säljaren.  

 Kostnad för notarie 1%  

 Eventuell provision till köpmäklare 1% 

 Inteckningskostnad 1% (av inteckningsbeloppet istället för köpeskillingen) 

 Övriga kostnader 1% så som: värderingsrapport, inskrivning i fastighetsregister hos Kadaster 

€ 145
217

 (som är Hollands motsvarighet till Lantmäteriet) och fastighetsskatt. Skatten betalas 

precis som i Sverige av den som är fastighetsägare vid ingången av året och fördelas sedan 

mellan köpare och säljare beroende på när under året överlåtelsen äger rum.  

4.3.10 Ryktet 

Allmänt brukar det sägas att utbildningars längd och status på yrken ofta ger högre lön, vi har därför 

valt att titta på hur fastighetsmäklares rykte ser ut i vardera land och om det påverkas av 

utbildningarnas längd.   

 

Precis som i Sverige har holländska fastighetsmäklare överlag dåligt rykte, vissa sämre än andra. Det 

finns en allmän uppfattning om att man som fastighetsmäklare är lata och tjänar lättförtjänta pengar. 

Ofta kan det vara så att konsumenter har denna uppfattning till dess att de själva anlitar en mäklare och 

ser hur mycket jobb som ligger bakom. 
218

 

 

Några tänkbara orsaker till det dåliga ryktet av fastighetsmäklarbranschen är även här medias 

framställning, informationsbrist och allmänhetens åsikter. De facto att hälften av den holländska 

mäklarkåren inte har utbildning, har nog även det bidragit till en negativ bild. Konsumenter får i och 

med detta svårt att lita på vilka mäklare som har tillräcklig kompetens, erfarenhet och kommer utföra 

bostadsförmedlingen med tillräckligt hög kvalité. Detta har man försökt lösa genom att tydligt dela 

upp marknaden, genom att enbart låta utbildade mäklare få registrera sig och använda sig av 

organisationer och stiftelsers logga i sin annonsering. Det finns även diverse internetsidor där 

konsumenter kan betygsätta mäklare. Många förespråkar att titeln ska skyddas igen, medan andra 

argumenterar mot
219

.  

 

                                                             
214 http://www.notaris.nl/page.asp?id=357  2010-12-14, Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef 
215http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=EUR

&amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14 2011-01-14 
216 http://www.notaris.nl/page.asp?id=357 2010-12-13 
217 Kadaster, Karin Wisselink, Kundservice 2011-01-12 
218 Van de Steege, Marijn Kroes, butikschef och Babs Persoons B.V., Huybert Teunissen, fastighetsmäklare, 

VBO Makelaar, Vincent Braakhekke, Account Manager, 2010-12-08  
219 http://www.descherpepen.nl/2010/waarom-gediplomeerde-makelaars-honger-hebben 2010-12-08 
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Förmodligen skulle allmänhetens uppfattning om mäklarkåren förbättras om alla fastighetsmäklare var 

utbildade. Om media istället skulle framställa mäklarkåren i en mer positiv dager och branschen 

tydligare informera konsumenterna om hur tjänsterna skiljer sig och innehåller borde allmänhetens 

uppfattning om fastighetsmäklare förbättras.  
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4.4 Sammanställning av ländernas transaktionskostnader 

 Sverige – Stockholm England – London Holland – Amsterdam 

Säljarens kostnader:    

Provision 1,5-3% inkl. moms 1-3% + 20% moms 1-2% inkl. moms 

Advokat/Notarie - £ 1 000 – över 5 000 - 

Köparens kostnader:    

Köpmäklare - 1-3% + moms 20% 
av köpeskillingen 

1% av köpeskillingen 

Lagfart/Stämpelskatt 1,5% av köpeskillingen 

 Lagfart 

1-4% av köpeskillingen 

Stämpelskatt 

6% av köpeskillingen 

Lagfart 

Lantmäteriet/ 
Land Registry 

/Kadaster 

825 kr exp. avgift 
 

£ 50 – 920 beroende på 
fastighetens värde 

€ 145 oavsett 
köpeskilling 

Inteckning 2% av 
inteckningsbeloppet vid 

nyinteckning + 375 kr 

exp. avgift till LM 

£ 50 – 260 vid separat 
inteckning 

1% av 
inteckningsbeloppet 

Advokat/Notarie - £ 1 000- 5 000 1% av köpeskillingen 

Besiktning  6-8000 fastigheter 

2-300 bostadsrätter 

£ 100-500 Ca € 65 

(Värderingsrapport) 

Fördelad mellan 

köpare och säljare: 

   

Kommunal 

Fastighetsavgift 

Det lägsta av: 

0,75% av 
taxeringsvärdet eller 

6 387kr (2010). 

 

- >1% av köpeskillingen 

Figur 6. 
220

 

 

4.4.1 Ett praktiskt exempel över transaktionskostnaderna i länderna 

För att få bättre förståelse kring hur de olika transaktionskostnaderna ser ut i respektive land, 

kommer vi i ett exempel på en förmedling av en villa med ett värde på 2 000 000 SEK och med ett 

försäljningsdatum 1 januari visa hur kostnaderna ser ut. Kostnaderna som kan fördelas mellan både 

säljare och köpare, beräknas på den part som vanligtvis betalar den. Inteckningskostnader tas ej med 

i beräkningen då detta är individuellt och beroende på hur stort belopp som belånas. Vi använder oss 

av snittprovisionen i vardera land och visar både transaktionskostnaderna inklusive som exklusive 

köpmäklare då det inte så vanligt förekommande att använda sig av köpmäklare i länderna.  

                                                             
220 Källa egen 
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SVERIGE 

Figur 7.
221

 

 

 

ENGLAND 

I beräkningarna för England har vi använt oss av valutakursen £ 1 = 11.03 SEK
222

.  

(1 SEK=£ 0,09) 

Figur 8.
223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
221 Källa egen 
222http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=GBP&

amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14 2011-01-14 
223 Källa egen 

Säljarens kostnader 

Mäklarens arvode, provision 2%:  2 000 000 x 0,02     = 40 000 kr 

Total summa för säljaren:      = 40 000 kr 

 

Köparens kostnader 

Lagfart 1,5%: 2000 000 x 0,015     = 30 000 kr 

Inskrivning, expeditionsavgift:     = 825 kr 

Kommunal Fastighetsavgift (Det lägsta av 0,75% på taxeringsvärdet eller 6 387 kr, 

avgiften fördelas bara på köparen då den är ägare vi ingången av året):  = 6 387 kr 

Besiktning:       = 7 000 kr 

Total summa för köparen:      = 44 212 kr 

 

Säljarens kostnader 

Säljmäklare provision 2%: 2 000 000 x 0,02 = 40 000 x 1,2 (inkl moms 20%)  = 48 000 kr 

Advokat: £ 2 000     = 22 060 kr 

Total summa säljaren:      = 70 060 kr 

 

Köparens kostnader 

Advokat: £ 2 000      = 22 060 kr 

Stämpelskatt 1%: 2 000 000 x 0,01     = 20 000 kr 

Inskrivning, expeditionsavgift: £ 200     = 2 206 kr 

Besiktning: £ 250     = 2 758 kr 

Total summa köparen exklusive köpmäklare:   = 47 024 kr 

Köpmäklare provision 2%: 2 000 000 x 0,02 = 40 000 x 1,2 (inkl moms 20%)  = 48 000 kr 

Total summa köparen inklusive köpmäklare:   = 95 024 kr 

 

http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=GBP&amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14
http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=GBP&amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14
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HOLLAND 

Vi har använt valutakursen € 1 = 9,26 SEK i våra beräkningar
224

.  

(1 SEK = € 0,11) 

Figur 9.
225

 

 

4.4.2 Kostnad mäklartjänst 

Vi kommer nu ge ytterligare ett förtydligande över kostnaden för endast mäklartjänsten i 

jämförelseländerna, för att se om den kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning; om den svenska 

mäklartjänsten kan anses vara dyr i jämförelsen. Vi använder oss av uppgifterna från exemplet ovan. I 

och med att fler parter är inblandade i en förmedling i såväl Holland som England, kommer även 

dessa kostnader räknas in, det vill säga kostnaden för notarie och advokater. Deras arbetsuppgifter i 

en förmedling utför den svenska mäklaren på egen hand därför tillkommer inga kostnader för den 

svenska mäklartjänsten.   

 

Sverige: 

 

Arvode till mäklaren 40 000 kr Totalt = 40 000 kr 

England: 

 

Arvode till säljmäklaren 48 000 kr 

Betalning till advokater x 2 = 44 120 kr 

(Ev. kostnad köpmäklare = 48 000 kr 

 

Totalt = 92 120 kr 

Totalt = 140 120 kr) 

Holland:  

 

Arvode till mäklaren 30 000 kr 

Betalning till notarie = 20 000 kr 

(Ev. kostnad köpmäklare = 20 000 kr 

 

Totalt = 50 000 kr 

Totalt = 70 000 kr) 

Figur 10.
226

  

 

Detta visar allstå att mäklartjänsten kostar mest i England med hela 92 120 kr, därefter kommer den 

holländska mäklartjänsten med totalt 50 000 kr och billigast är den svenska mäklartjänsten som 

motsvarar mindre än hälften av Englands kostnad för förmedlingstjänsten.  

                                                             
224http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=EUR

&amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14 2011-01-14 
225 Källa egen 
226 Källa egen 

Säljarens kostnader 

Säljmäklare arvode 1,5%:  2 000 000 x 0,015    = 30 000 kr 

Total summa säljaren:      = 30 000 kr 

 

Köparens kostnader 

Notarie 1%: 2 000 000 x 0,01     = 20 000 kr 

Lagfart 6%: 2 000 000 x 0,06     = 120 000 kr 

Värderingsrapport, Inskrivning expeditionsavgift, fastighetsskatt 1%:  

2000 000 x 0,01      = 20 000 kr 

Total summa köparen exklusive köpmäklare:   = 160 000 kr 

Köpmäklare 1%: 2 000 000 x 0,01     = 20 000 kr 

Total summa köparen inklusive köpmäklare:    = 180 000 kr 

 

http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=EUR&amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14
http://www.forex.se/Forex/Pages/Currency/CurrencyComverter.aspx?id=451&epslanguage=sv&crncy=EUR&amount=1,00&buysell=0&date=2011-01-14
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5. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att väva samman valda teorier med insamlad empiri. Med hjälp av våra egna 

tankar och idéer kommer vi göra en analys av materialet och föra en diskussion kring informationen 

vi framställt i uppsatsen. Tonvikten kommer att ligga på de delar inom teorin och empirin som vi anser 

vara mest intressanta för vår analys och diskussion, då vår förhoppning är att det kommer att hjälpa 

oss dra en slutsats.   

 

I analysen kommer vi förutom att föra en diskussion och analysera, även försöka besvara de 

frågeställningar vi haft i denna studie med hjälp av teorin och empirin. Vi kommer därför att redogöra 

för de skillnader vi funnit mellan länderna, diskutera kring exemplen vi framställt samt förklara vilken 

roll de olika definitionerna i vår teori spelar i sammanhanget. För att underlätta i läsningen kommer 

vi löpande i texten göra korta sammanfattningar av vad vi kommer fram till. 

 

5.1 Vilket värde för pengarna får en konsument vid anlitandet av 

en mäklartjänst? 

En av de delfrågorna vi hade i vår problemformulering var; ”Vilket värde för pengarna får en 

konsument vid anlitande av en mäklartjänst?”. I vår sammanställning av teorikapitlet fann vi att i stort 

sett alla författare i artiklarna vi använt rörande kundvärde, ser värde som en nyckelfaktor till 

framgång för företag. Problemet var enligt dem att företagen ofta inte vet vad kunderna verkligen 

värderar. Nedan kommer vi att redogöra vad vi fått fram från valda teorier angående denna fråga. 

5.1.1 Kundval 

Först börjar vi med att gå igenom hur kunder gör sina val och vad som egentligen gör att en 

konsument väljer just en viss tjänst. Enligt funna teorier kring detta, så baseras kundval på ett antal 

olika värde faktorer så som: funktionella, emotionella och sociala. Dessa spelar sedan olika stor roll 

beroende på vilken valsituation konsumenten befinner sig i. Författarna i artikeln relaterar då till den 

mottagna nyttan av ett val i en viss situation. 
227

 Kunder gör vid val alltid en uppskattning om vilket 

erbjudande som ger högsta värde, om en tjänst då sedan lever upp till förväntningarna så påverkar det 

kundens nöjdhet och om kunden vill köpa tjänsten igen. Sammantaget kan vi då det gäller kundval 

säga att det verkar vara ytterst individuellt, variera från konsument till konsument, i vilken situation 

konsumenten befinner sig samt vilket tjänst denne har tänkt köpa. Vissa väljer kanske därmed en 

mäklartjänst utifrån vem som är billigast, medan andra kanske istället väljer utifrån personkemi eller 

beroende på vilken mäklare som enligt konsumenten erbjuder mest i sin tjänst.  

5.1.2 Kundnöjdhet och servicekvalité 

Om konsumenten sedan blir nöjd eller missnöjd med den anlitade mäklartjänsten beror på olika 

faktorer. Kundnöjdhet eller kundmissnöjdhet kan definieras som den egentliga upplevelsen av en 

tjänsts kvalité i jämförelse med vad man hade förväntat sig av tjänsten. Definitionen av upplevd 

servicekvalité däremot är kundens bedömning av en produkts eller tjänsts egenskaper och 

överlägsenhet. Resultatet av jämförelsen som kunden gör mellan förväntningarna av en tjänst och 

uppfattningen om hur tjänsten blev levererad, ses som servicekvalitén.  

                                                             
227

 Sweeney & Soutar, Customer perceived value: The development of a multiple item scale 2010-12-08 
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För att då dra en slutsats om man som konsument är nöjd med en mäklartjänst samt vilken kvalité 

tjänsten höll, så gör kunden en bedömning av olika faktorer vid tjänstens utförande som till exempel: 

om tjänstens kvalité uppfyller det som lovas, den fysiska omgivningen vid försäljningstillfället, hur 

säljpersonalen agerar, hur engagerad och motiverad säljaren är att hjälpa och ge service, hur 

förtroendeingivande säljaren är samt vilken kunskap och empati de anställda på företagen besitter.  

Tjänstekvalité utgår därmed från den perfekta tjänsten, medan kundernas förväntningar på 

kundnöjdhet beror på vad kunderna tror kommer hända. Det man kan säga här är att även 

kundnöjdheten till stor del är individuellt baserad, då den beror på vilka förväntningar konsumenten 

haft innan köpet av tjänsten. Tjänstekvalité å andra sidan beror till stor del på det företag som säljer 

tjänsten. Detta medför att mäklarföretaget aktivt kan påverka konsumenternas åsikter om 

tjänstekvalitén, däremot kvarstår dock att det i slutändan är den enskilde kunden som sätter betyget på 

kvalitén.  

5.1.3 Kundvärde 

I teoriavsnittet har vi angett fyra olika definitioner av kundvärde: 

- värde är lågt pris 

- värde är allt som man önskar i en produkt 

- värde är vad man får för vad man ger 

- värde är den kvalité man får för det pris man betalar 

Vägs dessa fyra olika kunddefinitioner samman, kan man säga att kundvärde är skillnaden mellan 

nyttan man får för priset man betalar. Det upplevda kundvärdet ses då som kundens bedömning av 

tjänsten, utifrån vad som mottagits och vad tjänsten faktiskt gett. Som nämnt i teorin spelar både pris 

och kvalité in på upplevt värde för pengarna. Vissa upplever värde vid ett lågt pris, medan andra 

upplever kundvärde vid en kombination mellan kvalité och pris. Slutsatsen blir därför att upplevt 

värde ses olika av olika människor och att de tre faktorerna tjänstekvalité, kundnöjdhet och kundvärde 

korrelaterar. 
228

  

5.1.4 Sammanfattning 

Om vi då ska analysera och diskutera vad vi kommit fram till då det gäller kundvärde och övriga 

begrepp som påverkar värdet, (och sedan försöka besvara vår delfråga,) så anser vi efter att ha läst 

diverse artiklar på området, att kundvärde är något väldigt individuellt och skiljer sig från person till 

person. Det beror helt enkelt på vad man svarar på de olika frågorna i definitionen av värde, vilken 

konsument som köper tjänsten och vad denne sedan värdesätter i sin tjänst.  

 

Detta medför att det blir en näst intill omöjlig uppgift att säga vilket värde för pengarna en konsument 

får vid anlitandet av en mäklartjänst.  Det beror återigen på vem som är betalande konsument då alla 

konsumenter värderar olika, hur tjänsten utfördes och vilken tjänstekvalité den höll, vilken av de fyra 

definitionerna av kundvärde som konsumenten väljer, vad konsumenten baserar sina val på, vilka 

förväntningar konsumenten hade innan köp av tjänst då detta påverkar kundnöjdheten och så vidare.  

 

Om vi däremot ska analysera mäklartjänsten mellan de tre valda länderna, så kan vi utifrån det säga att 

eftersom den svenska mäklartjänsten till synes innefattar mest och kostar minst enligt våra 

undersökningar, så kan vi därmed förmodligen säga att konsumenten får ett högre kundvärde vid 

anlitande av en svensk mäklartjänst i jämförelse med de andra två ländernas mäklartjänst. Detta 

kommer vi dock att föra en vidare diskussion av i senare del av analysen. 

                                                             
228 Sweeney & Soutar, Customer perceived value: The development of a multiple item scale 2010-12-08 
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Figur 11. 
229

 

 

5.2 Går det att definiera begreppet dyr? 

Om vi då ska försöka besvara nästa delfråga och analysera om den svenska mäklartjänsten kan anses 

som dyr utifrån dessa teorier, så har vi även här kommit fram till att det i stor grad måste ses som 

individuellt. Begreppet dyr anser vi ligga nära kopplat till begreppet värde för pengar. Detta grundar vi 

på att en konsument kan se en viss mäklartjänst som dyr och inte anse det vara värt den summa pengar 

som mäklaren vill ha i arvode, medan en annan konsument inte alls ser det som lika dyrt och väl värt 

det arvode mäklaren begärt. Den första konsumenten får då inte alls ett lika högt kundvärde vid 

utnyttjande av tjänsten som den andra konsumenten. Detta grundar sig enligt oss på faktorer så som: 

tid, disponibel inkomst, värdering mellan fritid och pengar, vad man värdesätter vid val av tjänst och 

vad man som konsument anser att tjänstekvalité är. Teoridelen som berör begreppet dyr har i och med 

detta, visat oss att det därmed egentligen beror på, om den svenska mäklartjänsten ska anses som dyr 

eller inte beroende på vem som tillfrågas och i vilken situation denne befinner sig (vi kommer dock att 

föra ett vidare resonemang kring detta i diskussionen kring empirin).  

Figur 12. 
230

 

 

5.2.1 Dyr eller inte - faktorer att beakta 
I vår teoridel skriver vi i ett avsnitt även om disponibel inkomst, medelinkomst samt boende- och 

levnadskostnader. Anledningen till detta avsnitt var att vi ansåg att man bör beakta dessa faktorer vid 

avgörande om en tjänst kan ses som dyr eller inte. Dock visade det sig under arbetets gång att de 

faktorer vi ville jämföra med varandra, inte ger en rättvisande bild på grund av svårigheten att dels 

hitta rätt och sedan användbar information. Utöver det så skiljer sig även moms- och skattesystem 

länderna emellan. Resultatet vi framställde angående detta visar detta i och med att både England och 

Holland gick minus i vår sammanställning, vilket inte kan stämma överens med verkligheten. Efter 

detta konstaterande, insåg vi att denna del inte var användbar i vår studie.  

 

                                                             
229 Källa egen 
230 Källa egen 

Kort svar på delfrågan: 

Det är mycket svårt att ange vilket värde konsumenter får vid utnyttjande av en mäklartjänst, då det 

är ytterst individuellt och beror på en rad olika faktorer! 

 

Kort svar på delfrågan: 

Vi anser att det är ytterst svårt att definiera begreppet dyr, då det är väldigt individuellt och nära 

kopplat till värde för pengar. 
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5.2.2 En jämförelse mellan länders köpkraft, välfärd och 

levnadsomkostnader 
Istället för att då använda oss av informationen nämnd ovan, började vi studera köpkraftspariteter, 

prisnivåindex samt bruttonationalprodukt (BNP) per capita då dessa går att använda vid en jämförelse 

mellan länder då man utgår från Europa. Köpkraftspariteter används för att omvandla nationella 

valutor till en gemensam valuta. På så sätt möjliggörs meningsfulla jämförelser av belopp mellan olika 

länder i och med att man utjämnar köpkraft mellan de olika nationella valutorna. Köpkraftspariteter 

används därmed då man vill jämföra länders levnadsstandard med varandra, genom att titta på en 

valutas köpkraft i prisnivåindex eller BNP per capita. 

 

Prisnivåindex visar vilka levnadsomkostnader ett land har i snitt och utgår då från 100 som är 

Europastandard/EU medeltal. Högre eller lägre tal än det innebär högre eller lägre 

levnadsomkostnader. I vårt fall har England lägst levnadsomkostnader på 95,1, Sverige kom på andra 

plats med en siffra på 107,6. Holland hade den högsta levnadsomkostnaden och hamnade på 109, 

vilket då är över Europastandard.   

 

Ett annat sätt att jämföra ländernas köpkraft är genom bruttonationalprodukt (BNP) per capita och 

brukar användas då länders välfärdsnivå ska ställas mot varandra. Även här utgår man från en 

Europastandard som är 100. Här tas då hänsyn till både prisnivån och inkomstnivån per invånare. Vid 

jämförelse av de tre länderna, kan man se att Holland är det land som har högst köpkraft/välfärd med 

131. Därefter kommer Sverige med 118 och sist England med 112. Länderna har därmed samma 

placering i båda jämförelserna, vilket vi ser som rimligt. England har tillexempel både 

levnadsomkostnader och lägst välfärd.   

 

Sammanfattningsvis kan vi inte direkt säga att det finns några större skillnader mellan länderna då det 

gäller dessa aspekter. Detta medför i sin tur att vi efter denna sammanställning har svårt att uttala oss 

om någon av de tre länderna kan betala mer eller mindre i mäklarprovision. Holland har högst 

levnadsomkostnader, men har även högst välfärd vilket borde betyda att de tar ut varandra. Dock kan 

det tilläggas att med tanke på att man betalar minst för mäklartjänsten i Sverige och det inte är några 

enorma skillnader i ländernas välfärd och levnadsomkostnader bör det vara rimligt att ta ut den 

provision de gör.    

 

5.3 Är den svenska mäklartjänsten dyr i jämförelse med andra 

Europeiska länder? 

Nästa steg blir att redogöra för det vi kommit fram till i empirin och utifrån det analysera och föra 

diskussioner kring om den svenska mäklartjänsten anses som dyr i jämförelse med Holland och 

Englands mäklartjänst.   
 

5.3.1 Utbildning 

Vi har börjat med att titta på skillnader och likheter i utbildning länderna emellan. I samtliga av de tre 

länderna finns fastighetsmäklarutbildningar tillgängliga, det är dock enbart i Sverige som det ställs ett 
krav på utbildning för att få arbeta som fastighetsmäklare. I Holland är fastighetsmäklarutbildningen 

valfri och i dagsläget är cirka hälften av alla verksamma mäklare utbildade. 

Fastighetsmäklarutbildningen i Holland kostar totalt cirka 50 000 SEK, vilket kan vara en orsak till 
varför vissa väljer att inte utbilda sig.  
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Vi anser att det finns det en klar fördel med att vara utbildad i Holland, då man som utbildad mäklare 

får möjlighet att vara medlem i organisationer och stiftelser som ur kundernas perspektiv är värdefullt. 

Konsumenterna vet då om mäklaren har utbildning eller inte och om denne har några särskilda regler 

att följa. Det är även en garanti på att mäklaren har en viss kompetens. I England finns det möjlighet 
att utbilda sig, men det är väldigt sällsynt att mäklare gör det, antagligen för att det inte görs någon 

väsentlig skillnad mellan utbildade och outbildade mäklare.  

 
Så om vi nu ska diskutera och analysera dessa skillnader i utbildning, så anser vi att svenska mäklare 

bör ha högst kompetens då de inte bara har krav på utbildning, de studerar längst. Vi vill dock ha sagt 

att de engelska och holländska mäklarna inte alls behöver vara sämre fastighetsmäklare, då de 
säkerligen innehar eller skaffar sig den erfarenheten och kunskap som krävs, men de saknar den 

grundkompetens som fås genom utbildning och som vi anser vara ytterst viktigt då fastighetsmäklare 

arbetar med den största och mest omfattande affär som görs i livet.  

 
Allmänt brukar det som vi tidigare nämnt ofta anses att utbildningars längd och status på ett yrke ger 

högre lön. I vår jämförelse med Holland och England vill vi därför diskutera kring detta då 

utbildningskraven länderna emellan skiljer sig åt. Sett till den aspekten borde därmed svenska mäklare 
ha ”rätt” att ta ut ett högre arvode det vill säga lön än de övriga två länderna, i och med att Sverige har 

dessa utbildningskrav för att få vara verksam som fastighetsmäklare. I vår studie framkom det dock att 

provisionerna ligger på ungefär samma nivå i de tre länderna, trots utbildningsskillnaderna. Vi anser i 
att den obligatoriska mäklarutbildningen i Sverige, i och med detta bör kunna vara ett argument till 

varför de svenska mäklarna ska kunna ta ut den provision de gör, om inte mer, sett till jämförelsen 

med de två övriga länderna då svenska mäklarna bör ha högre grundkompetens.  

 

Figur 13. 
231

 

 

5.3.2 Lagreglering 

Sverige och England har båda liknande lagar som reglerar fastighetsmäklarens arbete samt berörda 
organisationer som ställer upp riktlinjer. Detta anser vi borde bidra till att höja trovärdigheten på 

mäklarkåren i de två länderna. Dock krävs som tidigare nämnt ingen utbildning i England vilket 

förmodligen är en negativt bidragande faktor till det dåliga ryktet som engelska mäklare har och som 
borde medföra att svenska mäklares anseende är högre i jämförelse.  

 

I Holland däremot finns det ingen lag som specifikt reglerar fastighetsmäklarna som i de två övriga 
länderna, de olika stiftelserna och organisationerna har istället regler och riktlinjer som deras 

medlemmar måste följa. Flertalet av dem liknar den svenska fastighetsmäklarlagen, men då det inte är 

lagreglerat anser vi att det inte ger samma tyngd åt reglerna som ska följas av mäklarna. En ytterligare 

nackdel med dessa regler, är att de enbart omfattar anslutna mäklare. Outbildade mäklare i Holland har 
därmed inga krav på sig att följa regler då de inte får tillhöra någon organisation (då det krävs 

utbildning, certifiering och registrering för medlemskap). I och med att marknaden är delad i Holland 

tycker vi det såväl borde vara förvirrande och svårt för konsumenter att veta vilken mäklare som har 
den kompetens och erfarenhet som krävs för att göra ett bra jobb. Detta tror vi bidrar till det sämre 

anseende som mäklare har i Holland.  
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Sammanfattning: 

Sverige är det enda av de tre länderna som har obligatorisk utbildning för fastighetsmäklare. Då det 

allmänt brukar sägas att utbildningars längd och status ger högre lön, bör detta kunna vara ett 

argument till varför de svenska mäklarna ska kunna ta ut den provision de gör, om inte mer, sett till 

jämförelsen med de två övriga ländernas fastighetsmäklare. 

 



61 

 

Det finns en del varianter av registreringar i länderna, dock är det endast Sverige som har 

registreringarna samlade på ett och samma ställe (hos Fastighetsmäklarnämnden). Detta är något som 

vi anser vara en fördel för den svenska mäklarbranschen. I både Holland och England är det de olika 

organisationerna, stiftelserna och branschorganisationerna som håller register över deras medlemmar. I 
och med att det är uppbyggt på detta sätt, finns det ingen samlad data över de verksamma mäklarna i 

England och Holland. Konsumenter måste då istället söka i olika register efter fastighetsmäklare och 

vi tror detta är negativt för mäklarbranschen i dessa två länder då trovärdigheten för kåren förmodligen 
inte stärks av detta. Förutom kravet på utbildning och lagreglering här i Sverige, arbetar mäklarna 

även under tillsyn av Fastighetsmäklarnämnden. Detta medför att branschen och mäklarna ständigt är 

kontrollerade, ”uppdaterade/informerade” samt under uppsyn. I England och Holland finns det inget 
jämförbart organ som kontrollerar och ständigt arbetar för att förbättra inom branschen på samma sätt. 

Sverige ligger alltså bäst till ur konsumentsynpunkt då det gäller detta.   

 

En ytterligare en aspekt vi vill belysa är att det i Holland är fullt tillåtet att sälja till närstående och 
familj, vilket strider mot FML som anger att man inte får förmedla till närstående i Sverige. Detta 

förbud anser vi vara helt naturligt då det annars skulle ses som en intressekonflikt och tillförlitligheten 

för mäklaren borde bli rubbad. Mäklare bör vara opartiska. I Englands motsvarighet av FML är det 
inte mot lagen att förmedla till eller från närstående, men mäklaren måste däremot meddela 

uppdragsgivaren om hon känner en av spekulanterna sen innan. I och med att det finns en lag och en 

tillsynsmyndighet som reglerar en fastighetsmäklares arbete i Sverige, bör det enligt oss leda till att 
mäklarkåren utför tjänsten inom de uppställda ramarna i större utsträckning och bör kunna ses som 

mer pålitliga än i de andra två länderna. Där av anser vi att den svenske fastighetsmäklaren förtjänar 

ett bättre anseende bland allmänheten när man jämför länderna ur den synvinkeln.   

 

Figur 14. 
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5.3.3 Fastighetsmäklartjänsten  

Om vi sedan ska gå vidare med att analysera och diskutera kring fastighetsmäklartjänsten i de olika 
länderna, så kan man säga att uppbyggnaden av tjänsten ser olika ut. I Sverige är mäklarna beroende 

mellanmän, det vill säga att mäklaren ska vara opartisk i affären (förutom då det gäller priset då 

mäklaren ska arbeta för ett så högt pris åt säljaren som möjligt). Om man däremot tittar på hur det 

fungerar i England och Holland, så företräder mäklaren antingen köparen eller säljaren. Där ses det 
annars som en intressekonflikt. Utöver mäklaren/mäklarna finns sedan en tredje part inblandad i 

bostadsaffären i Holland och England, som sköter den juridiska delen i överlåtelsen. I Holland lämnar 

mäklaren över ansvaret för kontraktskrivningen till en notarie som köparen anlitat och mäklaren är då i 
princip klar med sitt arbeta i bostadsaffären. Det är upplagt på ungefär samma sätt i England, dock 

använder sig såväl säljare som köpare istället av en egen advokat som förhandlar åt sin uppdragsgivare 

vid upprättandet av kontraktet. Då det gäller själva arbetsgången och arbetssätten, ser de överlag lika 
ut i de tre länderna vilket gör att det inte finns något specifikt att kommentera kring detta.  
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Sammanfattning: 

Mäklaryrket i Sverige är lagreglerat, har en tillsynsmyndighet samt en samlad registrering över 

verksamma mäklare. Detta skiljer sig en del från hur det ser ut i England och Holland, som på 

många punkter inte har det lika ”uppstyrt” och reglerat. Detta anser vi borde bidra till att förbättra 
den svenska mäklarens anseende bland allmänheten i jämförelse och mäklarna bör kunna ses som 

mer pålitliga än i de övriga två länderna då man ser det ur detta lagreglerade perspektiv. 
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Sammanfattningsvis betyder detta att den svenska mäklaren har hand om fler arbetsuppgifter än de 

engelska och holländska mäklarna, i och med att mäklare i Sverige även är ansvariga för den juridiska 

delen i affären som bland annat innefattar att upprätta alla nödvändiga dokument och hålla i 

kontraktskrivningen. I princip innebär detta att mäklarna i England och Holland är klara med sina 
uppdrag då de funnit en köpare åt dess uppdragsgivare. Den återstående delen av förmedlingen för 

dem består slutligen i att genomföra tillträdet, det vill säga överlämna av nycklarna till köparen och 

avsluta affären. Vi anser härmed att man får mer värde för pengarna vid anlitande av en svensk 
mäklare, än vid köp av en engelsk eller holländsk mäklartjänst. I Holland och England kan man säga 

att den svenska mäklartjänsten är fördelad på fler personer, vilket innebär att den svenske mäklaren 

utför mer omfattande och mer ansvarsfullt arbete än de holländska och engelska mäklarna. Trots detta 
tar den svenske mäklaren inte mer betalt för sin tjänst, vilket gör att vi anser att den svenska 

mäklartjänsten inte borde ses som dyr i jämförelse med dessa två länder. Större ansvar brukar generellt 

dessutom medföra att man tar en större risk, vilket i sin medför att man brukar kunna ta mer betalt en 

tjänst. I detta fall har den svenske mäklare större juridiskt ansvar, vilket betyder en ökad risk och ger 
därmed ett argument till krav på högre ersättning.  

 

Figur 15. 
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5.3.4 Mäklarens arvode och lön 

Mäklarens arvode 

Mäklarens ersättning är en mycket viktig aspekt att beakta i vår studie. När man ser till provisionen i 
de olika länderna, är det inga tydliga skillnader i procentsatsen utan ligger i snitt på 2% i såväl Sverige 

som England och 1,5% i Holland. Detta tycker vi är intressant då tjänsterna ser olika ut i länderna, 

mäklaren har inte samma ansvar och mäklartjänsten innehåller inte samma och lika omfattande 

uppgifter i Holland och England som i Sverige. Något vi vill poängtera med detta är att den svenska 
mäklaren utför som tidigare nämnt en rad fler arbetsuppgifter och får otroligt nog ungefär lika mycket 

ersättning per utfört uppdrag. 

Kostnad bostadsbyte 

Då ett bostadsbyte medför ett stort antal kostnader som tillsammans uppgår till en stor summa pengar, 

krävs finansiering för att kunna genomföra en bostadsaffär. Om då mäklaren dessutom tar ut hög 

provision, påverkar detta förmodligen konsumentens åsikter om mäklare i än större grad. Som det 
framgick i vårt praktiska exempel angående transaktionskostnaderna vid ett bostadsbyte av en två 

miljoners villa, så visade det sig att ett bostadsbyte för både köpare och säljare tillsammans var mest 

kostsamt i Holland. Köparen är där tvungen att betala 180 000 kr och säljaren i sin tur 30 000 kr för ett 

bostadsbyte. I England betalar säljaren istället ca 70 000 kr och köparen har en kostnad på 95 000 kr i 
avrundade tusental. I Sverige är transaktionskostnaden för ett bostadsbyte i princip lika stora för både 

köpare och säljare i exemplet, säljaren betalar cirka 40 000 kr och köparens kostnad blir cirka 44 000 

kr. Resultatet visar härmed att ett bostadsbyte är billigast i Sverige.  
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Sammanfattning: 

Sverige är det enda land där mäklaren är en oberoende mellanman. I de två andra länderna företräder 

mäklaren enbart sin uppdragsgivare och det juridiska ansvaret överlämnas sedan till en advokat eller 

notarie. Den svenske mäklaren utför därmed inte bara mer omfattande arbetsuppgifter, hon tar även 
en större risk då hon även ansvarar för den juridiska biten i affären. De tre ländernas mäklare tar 

förvånansvärt nog ut ungefär lika mycket i provision trots detta, vilket vi tycker är märkligt. Det 

vore enligt oss mer rimligt om den svenske mäklaren tar mer i ersättning för sin förmedling, eller att 

England och Hollans mäklare tar ut mindre i provision för sin mäklartjänst. Den svenske 
mäklartjänsten bör i vilket fall som helst inte ses som dyr i jämförelse med England och Holland. 
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Kostnad mäklartjänst 

Vi gjorde även en jämförelse av enbart mäklartjänstens kostnad i länderna. Även där såg vi stora 

skillnader. Resultaten visade att mäklartjänsten kostar mest i England där hela 88 000 kr betalas för en 
förmedlingstjänst. Hollands mäklartjänst var näst dyrast och kostade totalt 50 000 kr. Sveriges 

mäklartjänst medförde lägst kostnad på totalt 40 000 kr, vilket är mindre än hälften av kostnaden i 

England. Observera att detta dessutom är siffror utan kostnad för eventuell köpmäklare i England och 

Holland! Vi anser som tidigare nämnt att det är väldigt märkligt att den svenske mäklaren inkluderar 
mest i sin mäklartjänst, men tar minst betalt i arvode av alla dessa tre länder. Mäklaren i Sverige sköter 

ensam hela förmedlingen av objektet, avslutar bostadsaffären samt är oberoende mellanman och 

företräder såväl köpare som säljare. 
 

Mäklarkostnaden betalas i Sverige enbart av säljaren, medan det uppstår en kostnad för såväl köpare 

som säljare i Holland och England då de måste anlita notarie och advokater (samt i vissa fall även 
köpmäklare). Detta är något som ingår automatiskt i den svenska mäklartjänsten, då mäklaren är 

opartisk i förhandlingarna gällande objektet och ger stöd och råd till såväl säljare som köpare. I 

jämförelseländerna står istället köparen för de juridiska kostnaderna. Förutom att det uppstår högre 

kostnader med deras utformning av arbetssätt, så innebär förmodligen fler inblandade parter i affären 
en ytterligare nackdel då det kanske inte alltid flyter på lika smidigt 

Mäklarens lön 

Vi tycker även att det är viktigt att upplysa om fastighetsmäklarens lön. Allmänheten vet förmodligen 
inte hur stor del av arvodet som en säljare betalar till mäklaren som går till själva mäklaren. Mäklarens 

lön för ett uppfört uppdrag är inte de 1,5% eller 2% som säljaren betalar till mäklaren. I England och 

Holland får mäklaren allt ifrån 10 till 30% av provisionen själv och i Sverige får mäklaren mellan 20-
25% av summan i lön. Dock är detta väldigt individuellt och något som fastighetsmäklaren själv 

förhandlar om med sin chef.  Resterande del av provisionen går sedan till bland annat moms och 

övriga kostnader för mäklarkontoret. Anledningen till varför vi ville informera och tydliggöra detta är 

för att vi förstått det som att den allmänna uppfattningen är att mäklare får hela arvodet i sin egen 
ficka. Vi tror att okunskapen om detta bidrar till de kommentarerna som vi som mäklarstudenter och 

övriga i branschen ofta får höra om att mäklare tjänar lättförtjänta pengar.  

 

Figur 16. 
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5.3.5 Mäklares anseende 

Vi är övertygade om att en av orsakerna till det dåliga ryktet grundar sig på informationsbrist om vad 

som ingår i en mäklartjänst. Detta är något som verkar vara desamma i de jämförda länderna, då 

mäklarna även där får kommentarer från allmänheten om hur mycket pengar en mäklare tjänar utan 
vidare stor ansträngning. Utifrån detta drar vi därför parallellen att informationsbrist är något som 

förekommer i såväl de länder med utbildade mäklare som de helt utan. Dock är detta anmärkningsvärt 

när man ser de skillnader som finns i tjänsten, utbildningskrav och lagar.  
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Kort sammanfattning kring mäklarens arvode och lön:  

Provisionen mäklarna tar ut är i stort sett lika stor i alla tre länderna, detta trots att den svenske 

mäklaren inkluderar mest i sin mäklartjänst. Mäklaren i Sverige sköter ensam hela förmedlingen av 
objektet, avslutar bostadsaffären samt är oberoende mellanman och företräder såväl köpare som 

säljare, vilket skiljer sig från Holland och England där fler parter är inblandade. Resultaten i våra 

räkneexempel visar även att ett bostadsbyte och en mäklartjänst är billigast i Sverige. Även detta 
visar på att den svenska mäklartjänsten inte bör ses som dyr.  
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Branschorganisationerna i samtliga av de tre länderna har visst inflytande och jobbar ständigt med att 

förbättra ryktet och anseendet i branschen, genom att såväl informera som utveckla uppföranderegler 

och riktlinjer. I samtliga länderna finns det även organisationerna till för att hjälpa såväl konsumenter 

som mäklarna med att informera om tjänsten. Detta hjälper branschen att stärka förtroendet för 
mäklarkåren.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att mäklarkåren Sverige har ett oförtjänt dåligt rykte när man 
jämför med England och Holland när dessa varken har utbildning eller är under lika strikt tillsyn. De 

tar dessutom ut jämlika provisioner trots att de utför mindre uppgifter än den svenska mäklaren gör. 

Om vi ser till oss själva så skulle vi hellre välja en utbildad mäklare som har övergripande kunskap 
kring områden som byggnadsteknik, ekonomi och juridik än någon som inte alls har det. Vi tror inte 

att vi skulle känna oss lika trygga med att en mäklare som inte har någon utbildning överhuvudtaget, 

ska ansvara för en sådan viktig affär som bostadsbytet ändå är. Detta medför hårddraget att det för oss 

är mer ”förståeligt” om mäklare i England och Holland har dåligt rykte och negativ bild än då det 
gäller den svenska mäklarkåren. Vi anser i och med detta att den svenska mäklarbranschen 

förmodligen har lite oförtjänt dåligt rykte i jämförelse.  

 
Svenskt Kvalitets Index utför varje år undersökningar och årets undersökning visade att säljaren ofta 

var nöjd efter utnyttjande av en mäklartjänst, detta trots att DN´s undersökning visade på att 5 av 100 

inte tycker en fastighetsmäklare är pålitliga. Enligt oss tyder detta på att det egentligen inte är de som 
utnyttjat mäklartjänsten som måste bearbetas och informeras, utan att de är allmänheten och folk som 

inte använt sig av en mäklare. För att komma till rätta med det här problemet tror vi det krävs mer 

information, att informera mer blir det slutliga budskapet. 

 

Figur 17. 
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5.3.6 Prissättning och prisstrategier 

Förutom att branschen förbättrar sin information och att mäklarna ser till att vara tydliga om tjänsten 

och vad deras arbetsuppgifter och arbetsområden är, så anser vi det vara en möjlighet för mäklarkåren 

att förbättra sitt rykte genom att börja fokusera på sin prissättning i större utsträckning. Detta för att 

öka kundvärdet och göra så att tjänsten uppfattas som mer prisvärd i konsumenternas ögon. I kapitlet 

teori valde vi därför att fokusera på just prissättning av tjänster och varor samt prisstrategier.  

 

Även om man utifrån detta inte direkt kan dra några slutsatser kring om den svenska mäklartjänsten är 

dyr eller inte, kan en medvetenhet och större fokusering på prissättning och prisstrategier från 

fastighetsmäklarföretagens sida, inte bara innebära ett lyft för deras lönsamhet utan även kanske 

komma tillrätta med problemet att konsumenter uppfattar mäklartjänsten som dyr om de lyckas sätta 

rätt pris på tjänsten.  
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Sammanfattning: 
Samtliga tre länders mäklarkårer har dåligt anseende bland allmänheten. Vi hävdar att detta till stor 

del beror på informationsbrist. Dock anser vi att den svenske mäklaren förtjänar ett ”bättre” 

anseende i jämförelse med de två övriga länderna i och med att: 
- de utför mer i sin tjänst men tar inte mer betalt 

- har lagreglering samt samlad registrering 

- är under strikt tillsyn av fastighetsmäklarnämnden 

Det är även viktigt att belysa att trots att svenska mäklare i undersökningar inte ses som vidare 
pålitliga, har en annan undersökning vi tagit del av, att uppdragsgivare överlag är nöjda med 

mäklartjänsten. Detta anser vi tyvärr inte förmedlas ut i den utsträckning det kanske bör göras för att 

förbättra den svenska mäklarkårens anseende.  
 



65 

 

Med detta menar vi att om mäklarföretagen vet hur mycket konsumenterna är villiga att betala för 

tjänsten och sätter priset därefter, kan följden bli att missnöjdheten minskar och ryktet förhoppningsvis 

förbättras. Denna möjliga åtgärd för förbättring av ryktet och ökat kundvärde, gäller dock bara de 

konsumenter som utnyttjar tjänsten och påverkar förmodligen inte allmänhetens uppfattning om 

fastighetsmäklartjänsten som dyr eller ej. 

 

Företag ska dock som nämnt i teorin inte variera sin prissättning allt för mycket, då detta medför att 

man tränar kunden att alltid leta efter det bästa priset på en tjänst. Konkurrensen mellan 

mäklarföretagen kan inte bara innebära att företag pressar ner priserna och får lägre lönsamhet, det kan 

dessutom innebär att kunderna lär sig att leta efter den billigaste tjänsten och det kan då ta år att 

komma tillbaka till rätt prisnivå. För att kunna göra en korrekt prissättning måste företag ta reda på 

inom vilket prisintervall en tjänst ligger sett till position på marknaden för att sedan få fram det 

ultimata priset. Vid prissättning av en fastighetsmäklartjänst bör det alltså kartläggas inom vilket 

prisintervall en tjänst ligger på den marknad som mäklaren är verksam för att utifrån det kunna sätta 

det bästa möjliga priset.  

 

Vi valde i vår teori att belysa tre prisstrategier som vi ansåg att fastighetsmäklare bör kunna använda 

vid prissättning av sin tjänst. Den första prisstrategin innebär att mäklaren kan använda sig av 

individuella förhandlingar med kunder för att bestämma rätt pris. Den andra innebär att mäklaren i 

stort sett väljer att dela in kunderna i olika grupper och ta olika priser utifrån detta, då faktorer som 

tidpunkt, plats, hur mycket kunden konsumerar tjänsten samt vilken kund det gäller spelar in. Denna 

strategi förkommer förmodligen i rätt stor utsträckning inom mäklarbranschen idag. Den sista 

prisstrategin handlade om en konsumentorienterad prissättningsstrategi där företagets mål är att skapa 

en långsiktig relation till sina kunder, försöker förstå deras behov och sätter sedan priset utifrån det. 

 

Vi tog i teorin med en kundundersökning som hade utförts konsumenter vid köp av teknikprodukter. 

Det visade sig i den kundundersökningen, att priset inte var den viktigaste faktorn vid val av produkt, 

utan att produktegenskaperna istället ansågs mycket viktigare. Om då denna undersökning skulle 

kunna överföras på tjänster (vilket vi bara kan spekulera i) så visar detta på att mäklartjänstens 

utförande kan vara viktigare än priset i sig. Ett ytterligare alternativ vore kanske att mäklarföretagen 

börjar använda sig av Customer value management (CVM) för att hålla koll på och mäta 

kundnöjdheten efter utförd tjänst.  

Figur 18. 
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Sammanfattning: 

Rätt prissättning kan indirekt påverka mäklarkårens rykte positivt om företagen lyckas med att göra 

tjänsten mer prisvärd i konsumenternas ögon. Förutom att rätt pris innebär lönsamhet för företaget, 
så kan mäklarföretagen kanske även komma till rätta med problemet att konsumenter uppfattar 

mäklartjänsten som dyr. För att kunna sätta rätt pris, måste mäklare vara medveten om inom vilket 

prisintervall tjänsten befinner sig sett till sin position på marknaden. Företag bör dock inte variera 

sin prissättning i allt för stor utsträckning, då detta medför att företag tränar kunden att alltid leta 
efter det bästa priset på en tjänst. Vi valde tre passande prisstrategier som mäklarföretag bör kunna 

använda sig av: differentiated pricing, negotiated pricing samt relationship pricing. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel presenterar vi en sammanfattande slutsats om vad vi kommit fram till i vår studie och 

gör återkoppling till problemformulering och syfte i uppsatsen.  

 

Då vi under denna uppsats valde att begränsa oss till att jämföra den svenska fastighetsmäklartjänsten 

med två andra europeiska länder, ska vårt resultat för det första inte ses som någon slutgiltigt och 

generell slutsats. Vår slutsats bör istället ses som ett steg närmare ökad förståelse och kunskap kring 

fastighetsmäklartjänsten och vad den innefattar. Nedan redogör vi för de slutsatser vi kommit fram till 

genom vår analys och diskussion.  

 

Gällande den första delfrågan; vilket värde konsumenter får vi utnyttjandet av en mäklartjänst, kom vi 

fram till att det egentligen inte finns något riktigt svar då det är ytterst individuellt. Vilket värde som 

fås vid utnyttjande av en mäklartjänst påverkas av en rad olika faktorer som ses och värderas 

annorlunda beroende på individ. Detta medför att vi inte kan ge ett generellt svar på denna fråga. 

 

Vår andra delfråga som behandlar definitionen av begreppet dyr, besvarar vi på ungefär likartat sätt. 

Det är ytterst svårt att definiera begreppet dyr då även det är att se som individuellt betingat. Något 

som är dyrt för vissa, ses som prisvärt för andra. I och med detta ser, vi en klar koppling mellan 

begreppen dyr och värde för pengar.  

 

När det gäller vår huvudfråga har vi funnit såväl en del likheter som skillnader mellan ländernas 

mäklartjänster då det gäller: utbildning, lagreglering, arvode, lön, branschorganisationer, tjänstens 

innehåll och anseendet hos allmänheten. Det intressanta för oss har främst varit att lyfta fram 

skillnader utifrån den svenska mäklartjänsten. Sverige är som tidigare nämnt det enda av de tre 

länderna som har obligatorisk utbildning för fastighetsmäklare. Detta ser vi som ett första argument till 

varför de svenska mäklarna ska kunna ta ut den provision de gör, om inte mer, sett till jämförelsen 

med de två övriga ländernas fastighetsmäklare. (Då det allmänt brukar sägas att utbildningars längd 

och status ger högre lön.) 

 

Mäklaryrket i Sverige är dessutom lagreglerat, det finns en tillsynsmyndighet samt en samlad 

registrering över verksamma mäklare. Detta skiljer sig en del från hur det ser ut i England och 
Holland, som på många punkter inte har det lika ”uppstyrt” och reglerat. Detta menar vi borde bidra 

till att förbättra den svenska mäklarens anseende bland allmänheten i jämförelse och mäklarna bör 

kunna ses som mer pålitliga än i de övriga två länderna då man ser det ur detta lagreglerade 

perspektiv.  
 

Sverige är även det enda land där mäklaren är en oberoende mellanman. I de två övriga länderna 

företräder mäklaren enbart sin uppdragsgivare och det juridiska ansvaret överlämnas sedan till en 
advokat eller notarie. Den svenske mäklaren utför därmed inte bara mer omfattande arbetsuppgifter, 

utan tar även en större risk då hon även ansvarar för den juridiska biten i affären. Förvånansvärt nog 

har det, i vår studie visat sig att de tre ländernas mäklare trots detta tar ut ungefär lika mycket i 
provision. Det verkar enligt oss istället vara mer rimligt, att den svenske mäklaren tar ut mer i 

ersättning för sin förmedling, eller att England och Hollans mäklare tar ut mindre i provision för sin 

mäklartjänst då de inte är likvärdiga. Den svenske mäklartjänsten bör enligt vår studie i vilket fall som 

helst inte ses som dyr i jämförelse med England och Holland. 
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När det gäller provisionen mäklarna tar ut, är den som sagt i stort sett lika stor i alla tre länderna, detta 

trots att den svenske mäklaren inkluderar mest i sin mäklartjänst. Mäklaren i Sverige sköter ensam 

hela förmedlingen av objektet, avslutar bostadsaffären samt är oberoende mellanman och företräder 

såväl köpare som säljare. Detta skiljer sig som tidigare nämnt från Holland och England, där fler parter 
är inblandade i affären. Resultaten i våra räkneexempel visar tydligt att ett bostadsbyte och en 

mäklartjänst är billigast i Sverige. Vi vill även poängtera och informera allmänheten om att mäklaren 

själv får i snitt 20-25 % av avtalat arvode i Sverige, inte hela provisionen som många säkerligen tror. 
 

Samtliga av de tre ländernas mäklarkårer har i vår studie visat sig ha dåligt anseende bland 

allmänheten. Vi hävdar att detta till stor del beror på informationsbrist. Dock anser vi att den svenske 
mäklaren förtjänar ett bättre anseende i jämförelse med de två övriga länderna i och med att: 

- de utför mer i sin tjänst men tar inte mer betalt 

- har lagreglering samt samlad registrering 

- är under strikt tillsyn av fastighetsmäklarnämnden 
Det är även viktigt att belysa att trots att svenska mäklare i undersökningar inte ses som vidare 

pålitliga, har en annan undersökning vi tagit del av, visat att uppdragsgivare överlag är nöjda med 

mäklartjänsten. Detta anser vi tyvärr inte förmedlas ut i den utsträckning det kanske bör göras för att 
förbättra den svenska mäklarkårens anseende. . 

 

Vidare har vi även kommit fram till att rätt prissättning indirekt kan påverka mäklarkårens rykte 
positivt om företagen lyckas med att göra tjänsten mer prisvärd i konsumenternas ögon. Förutom att 

rätt pris innebär lönsamhet för företaget, så kan mäklarföretagen kanske även komma till rätta med 

problemet att konsumenter uppfattar mäklartjänsten som dyr. För att kunna sätta rätt pris, måste 

mäklare vara medveten om inom vilket prisintervall tjänsten befinner sig sett till sin position på 
marknaden. Företag bör dock inte variera sin prissättning i allt för stor utsträckning, då detta medför 

att företag tränar kunden att alltid leta efter det bästa priset på en tjänst. Vi valde ut tre passande 

prisstrategier som mäklarföretag bör kunna använda sig av: differentiated pricing, negotiated pricing 
samt relationship pricing. 

 

Som det tidigare framgått, kan vi inte använda oss av den fakta vi samlat in och redovisat angående 

disponibel inkomst, medelinkomst samt levnads- och boendekostnader då dessa siffror inte är 
jämförbara länderna emellan. Vi var därför tvungna att söka efter ytterligare teorier angående 

köpkraftspariteter. Köpkraftspariteter används som tidigare nämnt då man vill jämföra länders 

levnadsstandard med varandra, genom att titta på en valutas köpkraft omräknat till en gemensam 
valuta i prisnivåindex eller BNP per capita. 

 

Vid uträkning av prisnivåindex kom vi fram till att England hade lägst levnadsomkostnader på 95,1 

och Sverige kom på andra plats med en siffra på 107,6. Holland hade därmed den högsta 

levnadsomkostnaden och hamnade på 109. När vi tittade på BNP per capita, som både tar hänsyn till 

prisnivån och inkomstnivån per invånare, så såg vi att Holland är det land som har högst köpkraft med 

131. Därefter kommer Sverige med 118 och sist England med 112. Länderna har därmed samma 

placering i båda jämförelserna, vilket vi ser som rimligt. England har tillexempel då både lägst 

levnadsomkostnader och lägst välfärd.  I vår studie innebär detta att det inte ger oss vidare mycket i 

vår jämförelse, det medför i sin tur att vi efter denna sammanställning har svårt att uttala oss om någon 

av de tre länderna kan betala mer eller mindre i mäklarprovision. Holland har högst 

levnadsomkostnader, men har även högst välfärd vilket borde betyda att de tar ut varandra. Dock kan 

det tilläggas att med tanke på att man betalar minst för mäklartjänsten i Sverige och det inte är några 

enorma skillnader i ländernas välfärd och levnadsomkostnader bör det vara rimligt att ta ut den 

provision vi gör.    

 

Den svenska mäklartjänsten är därmed inte dyr i jämförelse med Holland och England sett till 

slutsatserna vi dragit ovan! 
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7. Avslutning 
 

I det sista och avslutande kapitlet kommer vi kort diskutera vad vår studie har bidragit med samt göra 
en kritisk granskning där vi diskuterar trovärdigheten kring vår studie. Slutligen ger vi förslag på 

vidare forskning.  

 

7.1 Vad denna studie bidragit med 

Vi anser att denna studie bidragit till att öka förståelsen och värdet kring vad den svenska 

fastighetsmäklartjänsten innehåller, vilka uppgifter den svenska mäklaren utför samt hur både England 

och Hollands mäklartjänst ser ut i jämförelse. Vi har även redogjort för vad ett bostadsbyte kostar i 

länderna och vad mäklaren tar i provision för tjänsten. Förhoppningsvis har vi genom detta på ett bra 

sätt visat allmänheten att den svenska mäklartjänsten inte är att se som dyr i jämförelse med de två 

europeiska länderna Holland och England. Slutligen hoppas vi att vår studie bidragit med att förbättra 

det dåliga anseendet och stärkt mäklarkårens pålitlighet genom att informera om den svenska 

mäklartjänsten. 

7.2 Kritisk granskning av arbetet 

Vi är medvetna om att vår förförståelse, det vill säga uppfattningar och tidigare kunskaper, färgat 

tolkningen av vår insamlade data. Det är oundvikligt men samtidigt något som bejakas av vår 

kunskapsteoretiska förankring hermeneutiken. Läsaren bör även ha i åtanke att svarsfrekvensen på 

våra utskickade mail till branschen har varit låg vilket kan påverka trovärdigheten. Dock hoppas vi att 

den information som vi själva samlat in ska ge näst intill samma trovärdighet.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under studiens gång har vi fått flera inspirerande idéer om hur man kan fortsätta att utveckla studien, 

till exempel skulle en jämförelse av den svenska mäklartjänsten med fler europeiska länder vara 

intressant då möjligheten att göra generaliseringar ökar. Ett annat alternativ är att genomföra en studie 

då en jämförelse med andra servicetjänster i Sverige görs. En annan intressant undersökning skulle 

kunna handla om hur stor del av det dåliga anseendet som härrör sig till provisionen storlek. Ett annat 

sätt att ta sig an problematiken kan vara att använda sig av nationalekonomiska teorier så som 

konkurrenssituation på marknad eller priselasticitet. Ett sista förslag till fortsatt forskning är att 

kartlägga inom vilket prisintervall en mäklartjänst på en viss marknad bör ligga. 
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