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Sammanfattning 

Fastighetsmäklarlagen och branschorganisationernas etiska regler ligger som 

grund för fastighetsmäklares arbetssätt i Sverige. Trots lagen och reglerna har 

antalet anmälningar mot fastighetsmäklare ökat de senaste tio åren. Forskare 

menar att det finns en gråzon inom fastighetsmäklaryrket som beror på 

okunskap och brist på reflektion om etik och moral. För att etiska regler ska 

ha någon verkan krävs det att de implementeras på rätt sätt av cheferna på 

företaget. Tidigare forskning om etisk träning inom fastighetsmäklaryrket är 

begränsad vilket resulterat i att syftet med denna studie är att undersöka hur 

fastighetsmäklare ser på etik samt hur de kan träna etik för att öka sin etiska 

medvetenhet. I teorin redovisas fyra etiska teorier vilka är utgångspunkten för 

undersökningen. Under dessa teorier behandlas etiskt säljbeteende, 

provisionsbaserat lönesystem, Fastighetsmäklarlagen samt etiska regler. Etisk 

träning är ytterligare en teori som presenteras.  

För att besvara syftet har en kvalitativ metod med en deduktiv ansats 

använts. Undersökningen genomfördes utifrån semistrukturerade 

telefonintervjuer med åtta informanter från fyra olika företag. Resultatet av 

undersökningen redovisas i empirin, som indikerar att fastighetsmäklare anser 

att etik är viktigt och att ett etiskt beteende har en stor påverkan på ryktet. 

Vidare visar resultatet att fastighetsmäklare inte har kännedom om innehållet i 

de etiska reglerna. Hamnar fastighetsmäklare i etiska dilemman diskuterar de 

med sina medarbetare hur de ska hantera situationen. Vidare i studen jämförs 

de etiska teorierna med informanternas svar från empirin i en analys följt av 

en slutsats som visar att en diskussion om verkliga fall är det bästa sättet för 

fastighetsmäklare att träna etik på.     

Nyckelord: etik och moral, etiska regler, etik träning. 

  



Abstract 

The Law of Real Estate Agents and the codes of ethics of the trade 

organizations serve as a foundation of how the real estate agents in Sweden 

should act. Despite the law and the codes, the number of reports against real 

estate agents have increased over the past ten years. Researchers believe that 

there is a grey area within the real estate profession due to ignorance and lack 

of reflection on ethics and morality. Managers should implement codes of 

ethics in the right way for them to be effective. Previous research on how to 

practice ethics as a real estate agent is limited, which is why the purpose of 

this study is to investigate the ethical view of real estate agents´ and how they 

can practice ethics to increase their awareness of ethics. In theory, four ethical 

theories that form the basis of this study are introduced, as well as ethical 

training. Within these theories we discuss ethical salesperson behavior, 

commission-based salary, the Law of Real Estate Agents and codes of ethics.  

A qualitative method with a deductive approach was used to answer the 

purpose of this study. The survey was made through semi-structured 

telephone interviews with eight informants from four different companies. 

The result of this study, presented in the empirics, indicate that real estate 

agents perceive ethics as important and that ethical behavior has a major 

impact on the reputation. Further, the results show that real estate agents do 

not have any knowledge about the content of the codes of ethics. In ethical 

dilemmas, real estate agents discuss how to handle the situation with their 

employees. Subsequently, the ethical theories are compared in an analysis 

with the answers from the informants in the empirics. The conclusion of this 

study show that a discussion of real cases is the best way for real estate agents 

to practice ethics.       

Keywords: ethics and morality, codes of ethics, ethical training.  
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Vid utgången av 2013 fanns det 6 690 registrerade fastighetsmäklare i Sverige 

enligt statistik från Fastighetsmäklarinspektionen. Det är en siffra som stadigt 

har ökat under de senaste tio åren (Fastighetsmäklarinspektionen [FMI] 

2014a). FMI är en statlig myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över 

samtliga fastighetsmäklare i Sverige (Grauers et al. 2011). Varje år erhåller FMI 

anmälningar mot fastighetsmäklare där de tre vanligaste orsakerna är 

mäklarens agerande i ett förmedlingsuppdrag, budgivningsprocessen och 

mäklarens åsidosättande av informationsskyldigheten. Föregående år tog FMI 

emot 258 anmälningar varav 71 stycken ledde till disciplinära påföljder (FMI 

2014b). Den lindrigaste påföljden en fastighetsmäklare kan dömas till är 

erinran som infördes 2011 i samband med att Fastighetsmäklarlagen 

förnyades. Det var med anledning av att det saknades en påföljd i de fall då 

varning ansågs som en alltför hård påföljd för ett krav som inte följts eller där 

lagöverträdelsen beror på oaktsamhet och försummelse. Den sista och 

allvarligaste påföljden är återkallelse av registrering vilket innebär att 

fastighetsmäklaren får ett förbud mot att förmedla fastigheter (Grauers et al. 

2011).  

Utöver Fastighetsmäklarlagen har branschorganisationerna Mäklarsamfundet 

och Fastighetsmäklarförbundet upprättat etiska regler vilka fungerar som 

riktlinjer för fastighetsmäklare. De etiska reglerna lyfter fram att en 

fastighetsmäklare ska arbeta för att främja mäklarkårens goda anseende och 

hänvisa till annan sakkunnig om ett ärende ligger utanför mäklarens 

kompetensområde (Fastighetsmäklarförbundet [FMF] 2014; Mäklarsamfundet 

2011). 

Fastighetsmäklarlagen och branschorganisationernas etiska regler ligger till 

grund för fastighetsmäklarnas arbetssätt i Sverige. Både Brinkmann (2009) och 

Jingryd och Segergren (2011) menar att det finns en gråzon inom 

fastighetsmäklaryrket mellan å ena sidan lagen och reglerna och å andra sidan 

fastighetsmäklarnas agerande, vilket styrks av antalet anmälningar till FMI 

varje år. Enligt författarna beror gråzonen på fastighetsmäklarnas brist på 

kunskap och reflektion kring etik och moral. Brinkmann samt Jingryd och 

Segergren förespråkar en ökad diskussion om ämnet för att utveckla 

fastighetsmäklarnas etiska handlingsförmåga. 
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Fastighetsmäklare arbetar ofta i en stressig miljö med krav på att uppnå sina 

försäljningsmål (Gountas et al. 2013). Fastighetsmäklarföretag bör försäkra sig 

om att deras anställda följer de etiska reglerna för att minska potentiella 

konfliker som kan uppstå mellan uppdragsgivaren och fastighetsmäklaren. Det 

är dock ingen lätt uppgift med anledning av att de flesta 

fastighetsmäklarföretag har ett provisionsbaserat lönesystem (Chun-Chang 

2012). Det sätter press på fastighetsmäklare att prestera vilket kan leda till 

oetiskt beteende (Murphy et al. 2005).  

1.2. Problemdiskussion  

Fastighetsmarknaden bygger på förtroende (Roulac 2006). Förtroende har ett 

positivt samband med etiskt beteende vilket Chun-Chang (2012) kommer fram 

till i sin studie. Författaren har undersökt tjänstekvalitet i relation till 

företagsproblem och etiskt beteende i fastighetsmäklarbranschen. Resultatet 

indikerar att företagsproblem påverkar etiskt säljbeteende och tjänstekvalitet 

negativt. Fastighetsmäklare besitter ofta mer kunskap och information än de 

inblandade parterna och mäklare kan missbruka sin skyldighet att upplysa 

köpare och säljare om den information som är av betydelse. Ett sådant oetiskt 

beteende kan förekomma med anledning av att fastighetsmäklare snabbare vill 

erhålla provision. Uppfattad tjänstekvalitet och hur nöjd säljaren är kan 

påverkas negativt av detta beteende. Studiens resultat visar även att 

fastighetsmäklares etiska säljbeteende har en positiv påverkan på kundlojalitet. 

Det betyder att etiskt säljbeteende leder till att säljare får ett större förtroende 

för fastighetsmäklaren, som i sin tur leder till ökad lojalitet. 

I en studie gjord av Chun-Chang (2007) undersöktes hur etiska regler och 

värderingar påverkar etiska bedömningar och fastighetsmäklares intention att 

agera etiskt. Resultatet indikerar att etiska regler har en positiv effekt på etiska 

bedömningar. Om fastighetsmäklare har en god förståelse för regler kommer 

det att påverka den individuella bedömningen, vilket leder till att mäklare är 

mindre benägna att bryta mot dem. Det framgår också i studien att etisk 

träning kan förbättra det etiska beteendet samt förmågan att bedöma om en 

situation är etisk problematisk. 

Det finns två svårigheter med att lära ut etik. En svårighet avser vilken 

pedagogisk metod som ska användas, med antingen en teoretisk eller praktisk 

utgångspunkt. Den andra svårigheten avser om etisk träning ska fokusera på 

beslutsfattandeprocessen eller moraliska värderingar. I en studie som utfördes 

av Izzo et al. (2006) undersöktes vilken effekt interaktiv etisk träning har på 
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cognitive moral development (CMD) bland fastighetsmäklare. CMD är en 

modell i tre nivåer som beskriver den moraliska utvecklingen. Den första 

nivån handlar om att beteendet styrs av belöning och bestraffning.  I nästa 

nivå styrs beteendet av sociala normer och viljan att göra andra nöjda. Den 

tredje och sista nivån handlar om att lagar och regler samt etiska principer styr 

beteendet. Studiens resultat visar att om en fastighetsmäklare arbetar 

interaktivt med etisk träning kan det öka den moraliska handlingsförmågan, 

det vill säga CMD. 

I linje med Izzo et al. (2006) kom Valentine och Barnett (2007) fram till att 

säljare bör praktisera meningsfull etisk träning som fokuserar på verkliga 

problem som kan uppkomma inom yrket.  För att etisk träning och etiska 

regler ska bli mer trovärdiga kan företag utforma ett system som belönar etiskt 

beteende samt straffar oetiskt beteende. En senare studie av Valentine (2009) 

indikerar att företag bör fokusera på att utforma riktlinjer och program som 

utvecklar den etiska arbetsmiljön för anställda. Att erbjuda etisk träning som 

identifierar de viktigaste moraliska utmaningarna på arbetsplatsen samt ge en 

normativ vägledning hur dessa problem kan angripas ökar förståelsen för etik 

inom företaget. 

Forskning om etisk träning och vad den kan innehålla är hittills begränsad 

vilket vi anser vore intressant att undersöka med stöd av McClaren (2012) som 

rekommenderar vidare forskning kring ämnet. Författaren har skrivit en artikel 

som sammanställer tidigare forsking om etik inom personlig försäljning och 

kommer fram till att forskning om vad etisk träning kan innehålla saknas. 

Ett flertal säljare hanterar komplexa försäljningar och ställs dagligen inför 

etiska dilemman där snabba beslut många gånger ska fattas (Murphy et al. 

2005), fastighetsmäklare är ett tydligt exempel. Fastighetsmäklarlagen och de 

etiska reglerna är till för att vägleda fastighetsmäklare i sådana situationer. Vi 

anser att det finns en problematik med att tolka lagen och reglerna då en av de 

vanligaste orsakerna till att en fastighetsmäklare anmäls är på grund av ett 

oetiskt beteende. Det som är unikt för fastighetsmäklare i Sverige är att det 

regleras i lag att mäklaren ska vara en opartisk mellanman. Det skiljer sig 

jämfört med andra typer av mäklare samt säljare då en fastighetsmäklare ska 

beakta flera intressen. En annan intressant skillnad mellan fastighetsmäklare 

och andra säljare är att en fastighetsaffär kan vara en av de största och mest 

betydelsefulla affärerna kunden gör i livet i och med att det innefattar stora 

summor pengar.  
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Med anledning av det som har belysts i den föregående diskussionen kommer 

vi att göra vår undersökning på fastighetsmäklare.  

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fastighetsmäklare ser på etik 

inom mäklaryrket och hur de kan träna etik för att öka sin etiska medvetenhet.  

1.4. Avgränsningar 

Studien avgränsas till att fokusera på fastighetsmäklare i Sverige eftersom dessa 

ska vara en opartisk mellanman till skillnad från fastighetsmäklare i exempelvis 

USA som endast företräder en part. Studien avgränsas även till Stockholm 

med anledning av att det råder en hård konkurrens bland fastighetsmäklare där 

för att kunder kontaktar flera mäklare när de ska sälja (Nandorf 2011). 

Därmed bortser studien från övriga fastighetsmäklare i Sverige. 

1.5. Disposition 

I inledningskapitlet introduceras ämnet etik och moral samt en kortare 

redogörelse för vad tidigare forskning har kommit fram till som mynnar ut i 

ett syfte. Därefter följer ett teoriavsnitt där relevanta etiska teorier presenteras. 

Vidare följer ett metodkapitel där val av metod redogörs samt studiens 

tillvägagångssätt beskrivs. Sedan presenteras resultatet av undersökningen i 

empirikapitlet följt av en analys där teorin kopplas till empirin. I det sista 

kapitlet knyts studien samman med syftet och förslag till framtida forskning 

inom etisk träning föreslås. Därefter följer en källförteckning innan samtliga 

bilagor tar vid.  
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2. Teori 

Etik kommer från grekiskans ethos som betyder sedvana och är läran om det 

rätta och goda handlandet. När etik förklaras som ett handlingsmönster kallas 

det för normativ etik. Moral förknippas ofta med etik och kommer från 

latinets moralis som betyder ”det som rör sederna”. Moral kan förklaras som en 

människas verkliga handlingar utifrån etiska värderingar (Roos 2007). I vissa 

situationer kan det vara svårt att avgöra vilken handling som är den rätta. Det 

uppstår då ett etiskt dilemma. Ett etiskt dilemma kan förklaras som en situation 

där två eller flera plikter kolliderar och där personen måste beakta flera 

intressen och göra ett val hur denna ska agera (Jingryd & Segergren 2011). 

Dessa val kan göras utifrån olika etiska teorier. Dygdetik, utilitarism, pliktetik 

och kontraktualism är de teorier som kommer att behandlas i denna studie. 

Etik inom affärsvärlden är läran om det rätta och goda handlandet inom en 

viss bransch, både mellan företag och inom ett specifikt företag (Roos 2007). 

Det kan uppstå etiska dilemman i samband med affärsverksamhet och då är 

det viktigt att säljare vet hur de ska agera utifrån vad som anses moraliskt rätt 

och fel samt vilka etiska regler som fungerar som vägledning. Enligt Crane och 

Matten (2007) är det viktigt att skilja mellan vad som är rätt och fel enligt 

etiska värderingar och vad som är rätt och fel enligt lag. Lagen anses innehålla 

definitioner på människors lägsta godtagbara beteende men det finns etiska 

dilemman som inte uttryckligen täcks av någon lag. Affärsetik syftar därför till 

att behandla de dilemman som kan uppstå utanför lagens ramar och där det 

inte finns någon gemensam syn på vad som anses rätt och fel. Affärsetiken har 

som funktion att förändra människors egna värderingar och handlingar. Det 

krävs därför träning för att människor ska bli medvetna om sina egna 

värderingar för att sedan kunna utveckla mer affärsetiska värderingar och lära 

sig uppmärksamma etiska dilemman (Brülde & Strannegård 2007).  

2.1. Dygdetik 

Dygdetik är en etisk teori som handlar om att en människa ska sträva efter att 

vara en så god människa som möjligt. En dygd är ett varaktigt karaktärsdrag 

som kan variera från person till person. Typiska dygder är lojalitet, medkänsla, 

opartiskhet och ärlighet (Rachels & Rachels 2008). Dygdetiken syftar inte till 

att hitta rätt handling i ett etiskt dilemma vilket kan försvåra beslutsfattandet. 

Teorin handlar om att agera på ett sätt som leder till att dygderna utvecklas 

(Tännsjö 2000).  
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2.1.1. Etiskt säljbeteende 

En etisk säljare ska följa samhällets etiska regler samt vara ärlig, rättvis och ge 

information för att främja kundens välbefinnande (Robertson & Anderson 

1993) vilket kan liknas med en dygdetiker. Säljare som uppträder etiskt är 

sakliga i sin kommunikation och säljer endast produkter och/eller tjänster som 

kommer att tillfredsställa kundens behov. Etiska säljare ger endast löften som 

de vet att dem kan uppfylla och behandlar kundinformation konfidentiellt. De 

undviker att ljuga och ger inte missledande information till kunden (Hansen & 

Riggle 2009). En säljares etiska beteende handlar inte enbart om bemötandet 

till kunden utan också om bemötandet till konkurrenter och medarbetare. 

Säljare bör aldrig nedvärdera en konkurrents produkt eller genom kunden 

försöka erhålla information om exempelvis konkurrentens priserbjudande.  

En säljare arbetar individuellt men ingår ofta i ett team och det blir då viktigt 

att ta hänsyn till sina medarbetare. Motivation till personlig belöning är många 

gånger större än till gemensam belöning vilket gör att det finns en risk att 

säljaren arbetar på ett sätt som missgynnar medarbetarna (Murphy et al. 2005).  

Säljare kan vara mer benägna att bryta mot etiska regler under vissa 

omständigheter. Det kan vara i situationer där säljaren upplever att risken att 

bli avslöjad är liten eller att ett oetiskt beteende leder till en stor belöning. 

Hård konkurrens, provisionsbaserad lön, brist på etisk säljträning eller 

avsaknad av etiska regler tror Murphy et al. (2005) kan vara orsaker till att 

säljare pressas till att agera oetiskt. 

2.2. Utilitarism 

Utilitarism är en sorts konsekvensetik vilket innebär att de handlingar som 

utförs bedöms efter vilka konsekvenser handlingen får. Ingen hänsyn tas till 

motivet till agerandet utan endast till resultatet (Brülde & Strannegård 2007). 

Syftet med utilitarism är att ge största möjliga nytta till de som berörs av 

handlingen. Det ska gå att mäta nyttan (Roos 2007) och inom säljbranschen 

kan försäljningsresultatet vara ett exempel på den nytta handlingen skapat. Det 

finns dock en viss kritik mot utilitarismen som säger att det inte alltid är 

försvarbart att exempelvis bryta mot etiska regler oavsett vilka konsekvenserna 

blir (Brytting 2005).   
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2.2.1. Provisionsbaserat lönesystem 

En utilitaristisk fastighetsmäklare ser provision som en nytta en handling har 

skapat. Provision är en procentuell ersättning som beräknas på ett 

försäljningsbelopp. Det är en rörlig ersättning som baseras på den anställdes 

prestationer under en viss tid, exempelvis under en månad. Provisionsbaserad 

lön kombineras normalt med en fast lön och lämpar sig bäst i yrken där det 

lätt går att mäta prestationer, som till exempel i säljyrken (Le Grand 2003). 

Fastighetsmäklaryrket skiljer sig mot andra typer av säljyrken i och med att 

majoriteten av alla fastighetsmäklare erhåller lön som enbart är baserad på 

provision. En medlemsundersökning som Mäklarsamfundet gjorde 2013 (se 

diagram nedan) visar att 64 % av fastighetsmäklarna endast har en 

provisionslön och 12 % har en kombination av provision och fast lön. 

Undersökningen visar också att de flesta fastighetsmäklare upplever att det 

sämsta med yrket är osäkerheten kring lönen. Tidigare års statistik tyder på en 

utveckling att det blir vanligare att fastighetsmäklares lön utgörs av både en 

rörlig och fast del (Mäklarsamfundet 2014b). 

 
Figur 1: Löneformer. Hämtad från Mäklarsamfundet (2014b). Fastighetsmäklare: fakta 

och nyckeltal 2014, sid 18.  

Ett provisionsbaserat lönesystem kan liknas med ett monetärt belöningssystem 

eller ett “incitamentsystem” som det även kallas. Det används för att motivera 

anställda att prestera bättre (Jacobsen & Thorswik 2008). Varför monetära 

belöningar motiverar anställda är för att de tillfredsställer flera av de 

grundläggande behoven såsom mat, boende och trygghet. Monetära 

belöningar kan även uppfylla andra typer av behov såsom att känna tillhörighet 

i en grupp och att bli bekräftad av andra. Dessa behov tillfredsställs 

exempelvis genom att den anställde kan främja sin familjs välbefinnande samt 

ha råd med fritidsaktiviteter med vänner och kollegor (Long & Shields 2010) 
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2.3. Pliktetik 

Pliktetiken fokuserar på själva kvaliteten av handlingen, inte konsekvensen. 

Två handlingar kan få liknande resultat men bedömas olika utifrån vad som 

anses rätt och fel. Enligt den pliktetiska teorin är en plikt en handling som kan 

upphöjas till allmän lag, en handling som antingen är påbjuden eller förbjuden 

(Roos 2007). Inom affärsetiken är två exempel att hålla löften och att stå fast 

vid ingångna avtal. I en konkret beslutssituation är det förhållandevis enkelt att 

veta hur du ska agera utifrån det pliktetiska synsättet. Det enda som krävs är 

att plikterna identifieras för att veta om de är tillämpbara i situationen eller inte 

(Brülde & Strannegård 2007). 

2.3.1. Fastighetsmäklarlagen 

I Sverige regleras fastighetsmäklarnas arbete genom Fastighetsmäklarlagen 

vilket kan ses som plikter enligt pliktetiken. Lagens huvudsakliga syfte är att 

skydda konsumenter som säljer eller köper en fastighet för enskilt bruk via en 

fastighetsmäklare. Fastighetsmäklarlagen infördes 1984 och har sedan dess 

uppdaterats två gånger, 1995 respektive 2011 (Grauers et al. 2011). I lagen i 8§ 

framgår det att ”fastighetsmäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta 

god fastighetsmäklarsed” (SFS 2011:666). Vad som menas med omsorgsfullt är att 

en fastighetsmäklare ska agera noggrant och göra sitt yttersta för att 

fastighetsaffären ska genomföras smidigt och för att de inblandade parterna 

inte ska drabbas av skador eller olägenheter som kan undvikas. 

Omsorgsplikten har sin grund i att en fastighetsaffär inkluderar stora summor 

pengar och många människor tar lån för att finansiera köpet. Lånen kan ta 

flera decennier att betala tillbaka och detta ställer krav på fastighetsmäklare att 

agera omsorgsfullt (Jingryd & Segergren 2011).   

God fastighetsmäklarsed är ett stort begrepp som saknar en given definition. 

Skyldigheten att iaktta god fastighetsmäklarsed är dels en etisk plikt och dels 

en rättslig skyldighet. I begreppet ingår det att beakta flera mäklarplikter men 

bara vissa av dem regleras i Fastighetsmäklarlagen. Innebörden av god 

fastighetsmäklarsed förändras och utvecklas ständigt på grund av att det 

påverkas av flera faktorer. Införandet av nya lagar inom fastighetsrätten gör att 

fastighetsmäklarens skyldigheter utökas. Ett exempel är lagen om 

energideklarationer som medfört att fastighetsmäklare har en skyldighet att 

informera säljare om att det är krav på att en energideklaration ska upprättas i 

samband med en fastighetsförsäljning. Föreskrifter från FMI och 

Fastighetsmäklarförbundet samt etiska regler och normer från branschen 
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utvecklar också god fastighetsmäklarsed. Allmänna domstolar och 

förvaltningsdomstolar har en viktig roll då avgöranden från dessa domstolar 

ger en grund för hur fastighetsmäklare ska agera i specifika situationer. Vissa 

domar har även lett till rättspraxis som påverkar vad som ingår i god 

fastighetsmäklarsed (Grauers et al. 2011; Jingryd & Segergren 2011). 

I Fastighetsmäklarlagen framgår det att en fastighetsmäklare ska agera som en 

opartisk mellanman vilket innebär att mäklaren ska inta en oberoende ställning 

gentemot säljare, köpare och andra berörda parter. Fastighetsmäklaren har 

således en jämställd lojalitetsplikt mot parterna med ett undantag då det gäller 

säljarens ekonomiska intresse där det tydligt framgår av Fastighetsmäklarlagen 

att mäklaren särskilt ska beakta. I den skyldigheten ingår det att ge råd till 

säljaren om hur objektet ska marknadsföras och prissättas, om och hur en 

budgivning ska genomföras samt hur och när köpeskillingen ska erläggas 

(Grauers et al. 2011). I och med att en fastighetsmäklare ska vara en opartisk 

mellanman kan det uppstå ett etiskt dilemma på grund av att flera intressen 

strider mot varandra. Det kan röra sig om säljarens, köparens och mäklarens 

egna intressen (Jingryd & Segergren 2011). 

2.4. Kontraktualism 

Den grundläggande tanken i kontraktualismen är att det är ohållbart om alla 

människor handlar egoistiskt. Det kommer att leda till att människor kommer 

till skada på olika sätt. Enligt egoismen har människor ingen etisk plikt att ta 

hänsyn till andra än sig själva (Rachels & Rachels 2008; Tännsjö 2000). 

Kontraktualismen bygger till viss del på egoismen men eftersom etiken inte är 

förbestämd måste den förhandlas fram och konstrueras till regler. Reglerna 

måste accepteras av förnuftiga människor förutsatt att även andra accepterar 

dem (Tännsjö 2000). 

Varför det är klokt enligt teorin att följa etiska regler är för att det finns 

fördelar med att leva i ett samhälle där alla accepterar dem. Det finns två skäl 

till varför reglerna följs. Det första är att människor inte vill riskera att bli 

straffade och det andra är att genom att reglerna accepteras skapas det en 

intention att vilja följa dem. Det anses förnuftigt att följa reglerna ”även om man 

tror att man skulle komma undan med att bryta mot dem” (Rachels & Rachels 2008, 

sid 167).  
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2.4.1. Etiska regler 

Etiska regler är uttalanden som kopplar samman ett företag med specifika 

värderingar och normer och fungerar som riktlinjer för de anställdas etiska 

beteende. Det finns olika nivåer av etiska regler. Ett företag kan ha utformat 

egna etiska regler som fokuserar på enskilda behov inom ett specifikt företag 

men det företaget kan också ta hänsyn till mer generella etiska regler inom en 

specifik yrkesbransch (Crane & Matten 2007).  Etiska regler kan fungera som 

ett styrmedel inom företaget samt som hjälp för att förbättra uppfattningen 

om företaget på marknaden (Valentine & Johnson 2005).   

McDonald (2009) har baserat på tidigare forskning kommit fram till vilka de 

vanligaste orsakerna är till varför ett företag inför etiska regler. Författaren 

menar att företag vill försäkra sig om att de anställda följer de lagar och krav 

som redan finns. De vill skapa en vägledning för hur de anställda ska agera och 

de vill skydda samt förbättra sitt rykte.  

Ett företags etiska regler har fått en central roll som ett strategiskt verktyg för 

ledningen i ett företag. Om etiska regler finns väl implementerande i ett 

företag och om de kommuniceras på rätt sätt kan de utveckla dem anställdas 

etiska beteende och fungera som vägledning i ett etiskt dilemma. Väl 

fungerande kommunikation är ett krav för att lyckas förmedla innehållet i 

regler (Stevens 2008). 

Mäklarsamfundet 

Mäklarsamfundet är en branschorganisation för fastighetsmäklare som har 

funnits sedan 1919 med ca 80 % av alla registrerade fastighetsmäklare som 

medlemmar (Mäklarsamfundet 2014a).  De arbetar ständigt med att utveckla 

och förbättra mäklartjänsten och har genom åren skapat sig en stor erfarenhet 

och kunskap om branschen. Mäklarsamfundet har kontakt med myndigheter 

och media, de för statistik, de driver sina medlemmars intressefrågor och de 

genomför analyser och utredningar av fastighetsmäklare. Till sina medlemmar 

erbjuder de utbildning i form av fort- och vidareutbildningsprogram, juridisk 

rådgivning, försäkring och tidningen Fastighetsmäklaren. Att utveckla 

begreppet god fastighetsmäklarsed hör också till deras vardagliga arbete och 

som resultat av det har Mäklarsamfundet (2011) tagit fram etiska regler som 

ska gälla för fastighetsmäklare, se bilaga 1. 
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Fastighetsmäklarförbundet 

Fastighetsmäklarförbundet, som brukar förkortas FMF, bildades 1957 och är 

en bransch- och medlemsorganisation med ca 1000 medlemmar från hela 

Sverige. Syftet med organisationen är att ge sina medlemmar stöd för att de 

ska kunna utveckla kompetens och yrkesskicklighet, att bevaka mäklarkårens 

intressen samt ge trygghet till medlemmar och kunder under 

förmedlingsprocessen. Till förbundet kan både medlemmar och utomstående 

vända sig med frågor vilket gör det till en viktig instans inom 

fastighetsmäklarbranschen. FMF erbjuder kurser, studiebesök, fri juridisk 

hjälp, tidningen Aktiv mäklare och aktuell branschinformation med mera. De 

har även till uppgift att se till att deras medlemmar följer de etiska krav som 

finns och därför har de utformat etiska regler (FMF 2014), se bilaga 2. 

2.5. Etisk träning 

Både Brytting (2005) och Brülde och Strannegård (2007) är övertygade om att 

det går att träna upp sin etiska förmåga. Brytting (2005) presenterar ett antal 

hjälpmedel för hur en säljare kan bli bättre på att agera etiskt. Författaren lyfter 

fram utbildning, dialog och meditation som några verktyg som kan förstärka 

individens självförtroende samt förbättra individens självinsikt. Genom etiska 

riktlinjer, organiserade moraliska samtal, tydliga ansvarsområden och stöd från 

ledningen kan den etiska kompetensen förbättras. Det krävs då tid och 

resurser samt att ledningen är engagerade och anstränger sig i frågan. Enligt 

Valentine (2009) borde etisk träning fokusera på ärlig försäljning för att 

säkerställa att kundens förväntningar tillgodoses. Författaren menar att ärlighet 

är avgörande för att etablera en gynnsam relation mellan säljare och deras 

kunder. Etisk träning bör också innehålla en diskussion om potentiella 

intressekonflikter som kan uppstå för att öka medvetenheten om vilka 

handlingar som är oacceptabla. 

Brytting (2005) och Valentine (2009) anser att chefer är några av de viktigaste 

personerna inom ett företag med anledning av att det många gånger är de som 

lägger grunden för vad som är ett etiskt korrekt beteende. En chef ska vara en 

förebild och inspirera sina anställda att agera etiskt i säljsituationer. Genom att 

chefer agerar etiskt på ett tydligt sätt kan den individuella inlärningen hos de 

anställda öka samt gå snabbare. Chefer kan uppmuntra till etiskt beteende 

genom att diskutera betydelsen av etik med sina anställda och ha ett system 

som belönar etiskt beteende samt straffar oetiskt beteende (Valentine 2009). 

Att använda ett träningsprogram är ett sätt att lära ut vilka konsekvenser ett 
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etiskt respektive oetiskt handlande kan få på berörda parter. De anställda bör 

informeras om vilka negativa konsekvenser ett agerande kan få på säljaren 

själv, kunden och företaget. Det är viktigt att chefer är tydliga med varför ett 

visst beteende inte är önskvärt (Dubinsky et al. 2004). 

Det är nödvändigt att företagsledningen tar hänsyn till träning och utbildning i 

etik med anledning av att mängden etikträning många gånger har ett positivt 

samband med säljares uppfattning om företagets etik och etiska kultur. Det är 

även kopplat till om säljare är nöjda med sina chefer och medarbetare 

(Valentine 2009). Ledande chefer bör uppmuntra till en större förståelse och 

kunskap bland sina försäljningschefer om vad som är etiska standarder och 

etiska överträdelser. Det kommer att leda till en djupare förståelse för hur 

chefer ska coacha och lära ut etik (Schwepker & Good 2004). McClaren (2012) 

anser att arbetsrelaterade normer och regler som förmedlas genom etisk 

säljträning kommer att minska etiska konflikter i en mycket större 

utsträckning, än vad en generell etikträning skulle göra. 
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3. Metod 

Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsmäklare ser på etik inom 

mäklaryrket och hur de kan träna etik för att öka sin etiska medvetenhet. Detta 

har tidigare inte undersökts systematiskt och därför valdes en kvalitativ metod. 

Syftet med undersökningen är att skapa en djupare förståelse för fenomenet 

genom att erhålla informanternas egna reflektioner och erfarenheter. Den 

kvalitativa forskningsmetoden ger information i ord. Observationer, fallstudier 

och intervjuer är typiska tillvägagångssätt (Fejes & Thornberg 2012). 

Fördelarna med en kvalitativ metod är att den är flexibel, djupgående och ger 

en förståelse för fenomenet som studeras. Nackdelarna är att det är 

resurskrävande och det kan vara svårt att generalisera resultaten (Jacobsen 

2002). 

Studien utgår även från en deduktiv ansats som förklarar relationen mellan 

teori och empiri. Deduktiv ansats innebär att hypoteser formas utifrån en 

befintlig teori som sedan testas empiriskt (Patel & Davidson 2011). Valet av 

ansats baseras på att det finns tidigare forskning om etisk träning som dock är 

begränsad.  

3.1. Datainsamling 

I studien samlades data in från både primär- och sekundärkällor. Primärkällor 

är ny data som samlas in av forskaren för att försöka besvara syftet i en 

specifik studie (Bell 2006; Jacobsen 2002). Studiens primärkällor utgörs av 

kvalitativa telefonintervjuer. Sekundärkällor är data som tidigare samlats in av 

andra för att besvara ett annat problem än det som forskaren ifråga ska 

undersöka (Bell 2006; Jacobsen 2002). Vetenskapliga artiklar, litteratur, lagar 

och Internetkällor utgör sekundärkällor i denna studie. 

3.2. Kvalitativa intervjuer 

En av de vanligaste metoderna för att samla in kvalitativ data är intervjuer 

vilket var det tillvägagångssätt som valdes. Det lämpar sig bäst när antal 

informanter är relativt få och när intervjuaren vill få den enskildes åsikter och 

tankar om ett specifikt fenomen (Jacobsen 2002). Det finns både fördelar och 

nackdelar med att göra intervjuer. En intervju är flexibel eftersom intervjuaren 

har möjlighet att be informanten att utveckla, förtydliga och exemplifiera 

svaret genom följdfrågor. Nackdelarna med en forskningsintervju är att den är 
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tidskrävande att genomföra och sammanställa samt att det kan vara svårt att 

analysera informationen (Bell 2006). 

3.3. Urval 

Vårt urval av informanter representeras av kontorschefer på Notar och 

Fastighetsbyrån i Stockholm baserat på att de är två av dem fem största 

fastighetsmäklarföretagen i Stockholm (Booli 2014). Urvalet består även av två 

representanter från branschorganisationerna Mäklarsamfundet och 

Fastighetsmäklarförbundet. Informanterna valdes med anledning av att vi tror 

att de kommer att kunna ge svar som kan hjälpa oss att besvara syftet för 

studien. Specifikt kontorschefer valdes för att de besitter stor kännedom om 

marknaden på grund av att de är ansvariga för andra, vilket innebär att de har 

insyn i hur andra verksamma fastighetsmäklare i branschen resonerar. 

Representanter från branschorganisationerna valdes för att kontorscheferna är 

ansluta till någon av dessa och för att de har utformat etiska regler. Det gör att 

deras syn på etik inom fastighetsmäklaryrket är intressant. 

Totalt 51 kontorschefer kontaktades via mail där det förklarades vad 

undersökningen handlar om, hur den var planerad att utföras samt fick frågan 

om de ville delta. Av de 51 kontorschefer som tillfrågades var 22 från Notar 

och 29 från Fastighetsbyrån. 25 kontorschefer tackade nej och totalt 18 

lämnade inget svar. Av de tillfrågade var det tre kontorschefer från Notar samt 

fem kontorschefer från Fastighetsbyrån som tackade ja till att delta i 

undersökningen.  

Vi valde att göra intervjuer med tre kontorschefer från respektive företag. 

Efter dessa intervjuer upplevde vi att informanterna gav likvärdiga svar vilket 

resulterade i att inga fler intervjuer med kontorschefer genomfördes. Därefter 

intervjuades en representant från Mäklarsamfundet och en representant från 

FMF för att försöka öka vår förståelse för etik inom fastighetsmäklaryrket. 

3.4. Genomförande 

Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer med de utvalda 

informanterna. Varför vi valde att göra intervjuerna via telefon var för att 

eliminera restid och resekostnader på grund av att vi bor i en annan stad än 

informanterna. Fördelen med telefonintervju jämfört med en intervju ansikte 

mot ansikte är att informanten kan vara mer anonym och “intervjuareffekten” 

kan reduceras (Jacobsen 2002). Intervjuareffekt är när informanten blir 

påverkad av intervjuarens röstläge, uttal, kroppsspråk etc. (Esaiasson et al. 
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2012). Nackdelen med telefonintervju är att det kan vara lättare att vara oärlig 

då det kan vara svårare att skapa förtroende när intervjuaren och informanten 

inte träffas fysiskt (Jacobsen 2002). 

Två intervjuguider (se bilaga 3 och 4) utformades som stöd i samtalen med 

anledning av att vi har två typer av informanter vilka är kontorschefer och 

representanter från branschorganisationerna. Vissa frågor var öppna medan 

andra var konkreta för att få fram relevant information utifrån studiens syfte 

(Esaiasson et al. 2012). Intervjuguiden mailades ut till informanterna före 

intervjuerna för att ge informanterna möjlighet att förbereda sig och tänka 

igenom frågorna.  

Intervjuerna inleddes med att informanterna informerades om vad studien 

handlar om, hur deras svar bidrar till studien samt vilka praktiska 

förutsättningar det fanns för intervjun. Intervjun genomfördes sedan på ett 

semistrukturerat sätt vilket innebär att frågorna var specificerade utifrån olika 

kategorier som sedan nödvändigtvis inte ställdes i en bestämd ordning (Patel & 

Davidson 2011). Informanterna uppmanades att utveckla och exemplifiera 

sina svar genom att följdfrågor ställdes. Intervjuerna med kontorscheferna 

varade mellan 25-45 minuter beroende på hur långa svar informanterna gav. 

Intervjuerna med Mäklarsamfundet och FMF var av kortare karaktär om cirka 

10-20 minuter. Samtliga intervjuer spelades in för att erhålla de svar 

informanterna gav ordagrant och för att få samtalen att flyta på bättre under 

intervjuerna (Jacobsen 2002). 

3.5. Etiska aspekter 

Forskare måste säkerställa att det finns en balans mellan den allmänna nyttan 

med forskningen och de berörda individerna. De deltagande informanterna får 

inte kränkas, förödmjukas eller skadas fysiskt eller psykiskt (Patel & Davidson 

2011). Hänsyn har tagits till de etiska kraven genom att underrätta 

informanterna om vad studien handlar om samt vilka ämnen som berörs 

under intervjun. Ett muntligt samtycke efterfrågades till att delta i 

undersökningen vilket vi fick från samtliga. Kontorscheferna informerades om 

att de var anonyma. Det har också framgått att det endast är vi som författare 

som har tillgång till intervjumaterialet och att inspelningarna raderas efter att 

de transkriberats. När intervjuerna var transkriberade skickades materialet till 

informanterna så att de fick godkänna det. 
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3.6. Databearbetning 

Analysarbetet började redan under intervjuerna och fortsatte sedan efter att 

samtliga intervjuer var genomförda då de transkriberades från ljud till text 

ordagrant. Texten redigerades och kortades ner till det som vi ansåg var 

relevant utifrån studiens syfte. I vissa meningar lades ord till för att meningen 

skulle stämma grammatiskt. Det gjordes för att underlätta för informanterna 

som skulle godkänna materialet och det fortsatta analysarbetet (Gillham 2008). 

Därefter sammanställdes intervjuerna innan de skickades ut till respektive 

informant för godkännande av att svaren de lämnat var korrekt uppfattade. 

Vissa av informanterna ville ändra sina svar vilket vi tog hänsyn till och 

justerade. Dessa justeringar har ingen större betydelse för resultatet. 

Intervjuerna skrevs sedan ut och lästes igenom noggrant för att hitta 

gemensamma kategorier. Med anledning av att intervjuerna var 

semistrukturerade skapades vissa kategorier i samband med att intervjuguiden 

utformades (Patel & Davidson 2011).  

3.7. Källkritik 

Studiens källor består av vetenskapliga artiklar, litteratur, intervjuer, 

Internetkällor och lagar. De artiklar vi valde att använda var enbart de som 

enligt vår bedömning är vetenskapliga utifrån deras struktur. Vi anser att det är 

viktigt att artiklarna är uppdaterade och därför valdes i första hand artiklar som 

publicerats de senaste tio åren. Det är även viktigt att artiklarna är relevanta för 

studiens syfte varför vi tog hänsyn till vilken tidskrift artiklarna publicerats i. Vi 

har varit kritiska i val av litteratur genom att vi jämfört innehållet i flera för att 

avgöra trovärdigheten i dem. Har flera författare antytt samma sak har vi 

ansett det som trovärdigt. 

Vad gäller intervjuerna är vi medvetna om att telefonintervjuer kan göra det 

lättare för informanter att tala osanning. Intervjufrågorna kan anses känsliga 

och vi är väl medvetna om att informanterna kan ha angett svar som inte är 

helt sanningsenliga. Detta resonemang kan styrkas av att två kontorschefer 

korrigerade vissa svar i efterhand. Det finns en risk för missförstånd och 

därför har informanterna fått godkänna sammanställningarna innan empirin 

skrevs i studien.  

Studien baseras även på ett fåtal Internetkällor. Vi har varit kritiska i valet av 

information som använts från dessa och är medvetna om att de kan ha vinklat 

informationen för att framställa sig själva bättre.  
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3.8. Studiens validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som beskriver kvaliteten i en studie 

(Fejes & Thornberg 2012). Reliabilitet används sällan i kvalitativa studier enligt 

Patel och Davidson (2011) som förklarar att det beror på att reliabilitet och 

validitet är nära sammanflätade att endast validitetsbegreppet används. Inom 

kvalitativ forskning får därmed validitet en vidare innebörd och berör studien 

som helhet.  

För att beakta studiens validitet har informanterna noggrant valts ut med 

hänsyn av att de är väl insatta i den bransch som studien syftar till att 

undersöka. För att ytterligare hantera validiteten baseras studien på teorier som 

utgör tillräckligt underlag för att tolka empirin på ett trovärdigt sätt (Patel & 

Davidson 2011). 
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4. Empiri 

Studiens resultat baseras på sex intervjuer med kontorschefer på Notar och 

Fastighetsbyrån i Stockholm samt ytterligare två intervjuer med 

Mäklarsamfundet och FMF. Informanternas erfarenheter och ålder varierar 

avsevärt vilket är intressanta variabler att beakta. Alla informanter utom en 

arbetar parallellt som fastighetsmäklare. Nedan följer en kortare beskrivning av 

respektive informant. 

 

 Informant 1 – en man på 31 år som sedan 2006 har arbetat som 
fastighetsmäklare. Informanten har varit kontorschef sedan 2009. Under 
sin utbildning till fastighetsmäklare läste han ingen kurs som var inriktad på 
etik. 
 

 Informant 2 – en man på 46 år som har stor erfarenhet inom yrket eftersom 
han har arbetat som fastighetsmäklare sedan 1990. Kontorschef blev han 
1998. Informanten gick en kortare utbildning där etik inte inkluderades 
som en kurs. 

 

 Informant 3 – en kvinna på 30 år som har varit verksam som 
fastighetsmäklare sedan 2008. Kontorschef har informanten varit i ca 1,5 
år. När hon utbildade sig till mäklare hade en kurs inslag av etik. 

 

 Informant 4 – en man på 55 år med stor erfarenhet då han började arbeta 
som fastighetsmäklare 1989 och blev kontorschef 1998. Informanten 
utbildade sig på distans och minns inte om någon kurs handlade om etik. 

 

 Informant 5 – en kvinna på 31 år som varit verksam som fastighetsmäklare 
sedan 2005 och kontorschef sedan 2007. Informanten tror att en av 
kurserna var inriktade på etik under mäklarutbildningen. 

 

 Informant 6 – en man på 30 år som sedan 2009 arbetat som 
fastighetsmäklare. Informanten har varit kontorschef sedan 2011 och 
under sin utbildning fanns det inslag av etik i en av kurserna. 

 

 Informant 7 – en kvinna på 54 år som arbetar som kundombudsman på 
Mäklarsamfundet sedan 2004. Hon har innan dess varit aktiv som 
fastighetsmäklare i ca tio år. 

 

 Informant 8 – en kvinna på 43 år som är verksam som fastighetsmäklare 
sedan 2008. Informanten arbetar även inom Fastighetsmäklarförbundet där 
hon började 2013.  
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Svaren från informant 7 och 8 är endast inräknade i kategorierna etiska regler 

och etisk träning då intervjufrågorna endast berörde de ämnena.  

4.1. Koppling mellan teori och empiri 

I nedanstående tabell redovisas hur teorin kopplas till vår undersökning 

genom de intervjufrågor som ställdes till informanterna.  

 

Teori Fråga Empiri 

Etik och moral Hur du ser på etik inom 

fastighetsmäklaryrket?  

 

Vilka för- och nackdelar ser du 

med att vara etisk? 

 

Kan du berätta om en situation där 

du upplevde att det var svårt att 

veta hur du skulle agera? 

Etik  

 

 

 

 

 

Svåra situationer 

Utilitarism Tycker du att det är viktigt hur 

allmänheten uppfattar företaget du 

arbetar på? 

 

Vilken typ av lönesystem har ni? 

Hur motiverar det dig? 

 

Tror du att provisionslön kan leda 

till att mäklare agerar oetiskt för 

att få snabba pengar? 

Rykte 

 

 

 

 

Provision  

Pliktetik Vad tycker du om 

Fastighetsmäklarlagen? 

 

Vad är god fastighetsmäklarsed 

enligt dig? 

 

Hur upplever du att det är att vara 

en opartisk mellanman? 

 

Har du eller någon av dina 

anställda blivit anmälda? 

Fastighetsmäklarlagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anmälningar 

Kontraktualism Har du kännedom om 

branschorganisationernas etiska 

regler? 

 

Har ni egna etiska regler inom 

företaget eller på kontoret? 

Etiska regler 
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Etisk träning Har ni etisk träning? Etisk träning 

 

4.2. Etik  

Samtliga informanter är eniga om att etiken är en grundläggande förutsättning 

för att lyckas inom fastighetsmäklaryrket.  

”Ja, det är ett bas krav idag kan man väl säga. För att bli framgångsrik så krävs det ju att 

man är etisk. Marknaden idag är så transperent och det syns så lätt om man gör något fel 

liksom” (Informant 2). 

”Ja, det är lite svårt att formulera ett svar på den frågan… Men det är ju såklart oerhört 

viktigt. Fastighetsmarknaden bygger ju på förtroende och är man inte etisk mot sina kunder 

så håller det inte i längden” (Informant 4). 

”Vi har ju ett stor ansvar och många frågeställningar som dyker upp där det är viktigt att 

göra val som grundar sig i etik och moral” (Informant 5). 

Fyra av de intervjuade är överens om att etik handlar om hur fastighetsmäklare 

bemöter säljare, köpare och spekulanter. Två informanter berättar att de tycker 

att etik även handlar om hur mäklare är mot sina medarbetare. En av 

informanterna förklarade att det kan röra sig om hur mäklaren besvarar frågor 

på visning. Om mäklaren ger den information som denna är skyldig att 

framföra eller om mäklaren även berättar det där lilla extra.  

”På en visning får du ju ofta frågan vilket väderstreck balkongen är i och vilka soltider den 

har. Du kan ju välja att säga att balkongen är i ett österläge, sen kan du välja att säga du 

inte vet vilka soltider det är för du har ingen skyldighet att göra det. Eller så kan du välja 

att berätta att den är i österläge där solen går upp och att den ligger på ett sådant sätt att 

oavsett att den är i österläge eller inte så ligger den så långt ner i huset att det liksom inte 

blir någon sol” (Informant 1). 

Den främsta fördelen med att vara etisk är att det gynnar fastighetsmäklaren 

på lång sikt i och med att yrket bygger på förtroende och ett gott rykte. Fyra 

informanter betonar att ärlighet är den viktigaste egenskapen hos en mäklare. 

”De mäklare som har jobbat längst är de ärliga mäklarna. I förlängningen kommer man 

alltid tjäna på att vara ärlig liksom. Du blir inte kvar i branschen annars” menar 

informant 1. Nackdelar med att vara etisk hade flera informanter svårt att 

komma på. En informant menar dock att det går att undanhålla viss 

information och ändå lyckas avsluta en affär eller två men i slutänden kommer 
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det alltid att komma ikapp en. Två informanter menar däremot att ett oetiskt 

beteende straffar sig direkt.  

”Fördelarna är ju överlevnad som i de flesta branscher. Jag kan inte se några nackdelar med 

att vara etisk. Det man kanske skulle kunna göra som fastighetsmäklare är att ”gena” lite 

i kurvorna, eller inte spela med öppna kort men det straffar sig på en gång” (Informant 

4). 

En av informanterna som sa att det straffar sig direkt om mäklaren agerar 

oetiskt berättar att en av hennes anställda varit på ett intag där kunden ringt 

upp efteråt och sagt att de ville anlita honom och de berättade även att en 

annan mäklare från ett annat företag hade varit där och baktalat honom. 

Informanten tycker att detta är ett tydligt exempel på att det inte lönar sig att 

agera oetiskt varken på kort eller långt sikt. 

4.3. Svåra situationer 

Samtliga informanter som intervjuades upplever att de sporadiskt hamnar i 

etiska situationer som kan vara svåra att hantera. En informant berättar att en 

sådan given situation inte upprepar sig alltför ofta vilket är det som kan göra 

det svårt att veta vilket beteende som är korrekt ur ett etiskt perspektiv. En 

annan informant menar att det normalt inte uppstår etiska dilemman mellan 

honom och hans säljare utan snarare mellan honom och spekulanter. Vidare 

berättar han om en situation som kan uppstå på visning. Spekulanter brukar ha 

många privata frågor och förväntar sig att mäklaren vet allting. Ofta kommer 

frågan varför säljarna ska sälja och det är något som informanten inte alltid 

frågar sina säljare om. 

”Det försätter ju säljarna i en situation som de själva inte har valt. De vill ju bara sälja sin 

lägenhet liksom, inte att hela världen ska veta att de ska separera till exempel Man lär sig 

ganska snabbt efter att ha jobbat i några år att ju mindre man vet desto bättre är det. Det 

du inte vet har du ju inte skyldighet att berätta liksom” (Informant 1).  

Informant 6 berättar också om ett konkret exempel på ett etiskt dilemma som 

en av hans anställda hamnat i. Det var under en budgivning där en person som 

inte hade varit på visning av lägenheten började lägga bud. Mäklaren blev 

misstänksam och började fundera över om budgivaren hade någon koppling 

till säljaren. Till slut ringde mäklaren säljaren för att fråga. ”Den frågan är ju lite 

hårfin eftersom det nästan blir att man misstänker säljaren för något”. Mäklaren var 

tydlig med att förklara att det kunde bli en tvist om det i slutändan kom fram 

att säljaren hade en koppling till budgivaren. Informanten berättar vidare att en 
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sådan situation kan upplevas svår eftersom det är en känslig fråga och risken 

finns att säljaren tappar förtroendet för mäklaren.  

”Det var i en affär där en person skulle sälja 3-4 lägenheter så det är klart det var bra att 

få sälja dem men där skrev jag faktiskt förmedlingsuppdrag och sedan så valde jag att dra 

tillbaks det. Jag kände att det inte var värt det, jag kände att det var något som var skumt. 

Inga pengar i världen är värda att man inte kan sova på natten” (Informant 5). 

4.4. Rykte 

På frågan ”tycker du att det är viktigt hur allmänheten uppfattar företaget du 

arbetar på?” betonade alla informanter vikten av ett bra rykte för kontoret, de 

anställda och de själva.  Fastighetsmäklaryrket bygger på rekommendationer 

och då måste mäklare se till att sköta sig menar flera informanter. För att få 

rekommendationer och ett bra rykte berättar en av informanterna att han 

brukar umgås med sina kunder som han vet är återkommande. Han berättar 

att han har ett intresse för häftiga bilar och att han ibland tar med sig kunder 

istället för sina kompisar och provkör bilar. ”Det här kan man inte göra med alla 

men man hittar de kunderna att göra det här med och de kunderna kommer att berätta det 

här för 50 andra personer” (Informant 1). 

Tre informanter beskriver att marknaden idag är så transparent och öppen i 

och med mäklarjournalen, budgivningslistor etc. Det går inte att komma 

undan med ett oetiskt beteende för det sprider sig lätt om mäklare gör något 

fel. ”Vi är i en bransch som är granskad av många. Det är lätt att ta fram skit, om jag 

uttrycker mig så, om mäklare och därför behöver du ha rent mjöl i påsen liksom” menar 

informant 1. Får en mäklare dåligt rykte kan det vara svårt att förändra det. 

Två av mäklarna menar att det är lätt att förstöra ett varumärke men svårt att 

bygga upp ett bra sådant. 

”Det är lätt och går väldigt snabbt att få ett dåligt rykte på en produkt, mäklare eller 

varumärke men det tar ju desto längre tid att bygga ett bra varumärke, ett bra kontor och 

en bra mäklare. Där är ju etiken helt grundläggande” (Informant 3). 

4.5. Provision 

Två av kontorscheferna har en provisionsbaserad lön, fyra av dem har en fast 

lön som de tar ut varje månad och samtliga informanters anställda arbetar efter 

provision. Alla kontorschefer är eniga om att provision motiverar till att 

prestera bra.  



 

25 

”Lönen är väl det som är mest motiverande när man jobbar på provision och det är väl där 

den etiska frågan kommer in när man har provisionslön. Inkomsten och etiken ställs ju mot 

varandra och vissa mäklare kommer alltid att välja bort etiken när de ser chansen att tjäna 

pengar” (Informant 3). 

En informant menar att provision bör vara en motivation. Ju mer du säljer 

desto mer tjänar du. ”Om man inte är intresserad av en provisionslön bör man inte jobba 

som mäklare” (Informant 1). Fördelen med provisionslön, förklarar en 

informant, är att du kan påverka din lön helt genom att du själv väljer hur 

mycket du vill arbeta. ”Det är det som är en väldigt stor del utav drivkraften” tillägger 

informant 2. Ytterligare en informant beskriver att provision är en stor 

motivation till att utföra ett bra jobb för att få nöjda kunder och höga 

slutpriser.  

Tre informanter uttrycker att de inte tror att provisionsbaserad lön leder till att 

mäklare agerar oetiskt. En av dem utvecklar sitt resonemang genom att 

förklara att han tror att ingen mäklare vill riskera att smutskasta sitt eget namn 

och rykte. ”Oavsett om du har en bra månad eller en dålig månad så gör att du alltid ditt 

bästa för att få in uppdragen, men aldrig av en anledning som inte känns okej” menar en 

annan informant (6). Ytterligare en informant uttrycker att det inte finns något 

utrymme att agera oetiskt för att tjäna pengar på kort sikt på grund av att 

fastighetsmäklare arbetar i en bransch som är hårt granskad. 

4.6. Fastighetsmäklarlagen 

”Jag tycker att det är jättebra att den finns. Jag tror att kunderna känner sig mycket 

tryggare när de vet att vi har den och måste öppet redovisa allt väldigt noga. Sen tycker jag 

väl inte att den är jättetydlig” (Informant 6). 

Samtliga informanter är överens om att Fastighetsmäklarlagen är nödvändig 

och en bra grund för deras arbete. Precis som informant 6 anser ytterligare 

fyra informanter att Fastighetsmäklarlagen är otydlig och kan vara svårt att 

tolka. En informant upplever att den är förlegad för att vissa saker inte 

stämmer överens med hur det fungerar i verkligheten och en annan informant 

uttryckte att lagen är verklighetsfrämmande.  

En informant tycker att den är korkad, som han uttryckte det, på grund av att 

fastighetsmäklare ska representera både säljare och köpare.  

”Jag tror att det är som att vara offsidedomare i fotboll – man agerar där och då och man 

kanske inte skulle ha agerat likadant om det hade varit samma situation vid ett senare 
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tillfälle. Jag tror att det är svårt att försöka vara opartisk i alla lägen. Dels för att du ändå 

har rätt att göra det du behöver göra för att få ut det högsta möjliga slutpriset. Och det är 

inte helt säkert att det går att vara helt opartisk för du blir ju partisk till säljarens fördel. 

Men du kan ju fortfarande vara etisk och utföra ditt jobb rätt liksom” (Informant 1). 

Ytterligare tre informanter upplever att det finns en svårighet med att vara en 

opartisk mellanman på grund av att mäklare ska vara partiska när det gäller 

priset. Samma argument använder två av informanterna som däremot inte 

tycker att det finns någon svårighet med att vara opartisk. De menar att det är 

självklart att arbeta för att försöka nå ett så högt slutpris som möjligt och i 

övrigt vara opartisk.  ”Jag tänker aldrig att nu ska jag vara opartisk utan det går på 

rutin som det mesta gör när man har jobbat ett tag” förklarar informant 5. 

Opartiskheten omfattas av god fastighetsmäklarsed som är ett centralt begrepp 

inom mäklaryrket och Fastighetsmäklarlagen. Två av informanterna beskrev 

det som att vara tydlig i sin kommunikation med kunder. Den ena förklarade 

att alla kunder inte förstår eller har kunskap om de olika delarna i en 

försäljningsprocess vilka är en självklarhet för mäklare som arbetar med dem 

dagligen. Den andra informanten syftade på att det är viktigt att vara tydlig 

med att kommunicera sin roll som opartisk mellanman som ska ta tillvara både 

säljares och köpares intressen. Fyra av informanterna tryckte just på det, att 

beakta både säljares och köpares intressen. 

”Jag tycker att det är väldigt viktigt att man är ärlig som mäklare, att man är öppen både 

mot säljare och köpare och att de också är öppen och ärliga med mig. Att man är opartisk, 

att man försöker tillgodose både parter och får de att känna att dem har blivit lika 

bemötta” (Informant 3).  

”God fastighetsmäklarsed är när både köpare och säljare går ut från kontoret med ett 

leende. Då vet man att man har gjort ett bra jobb genom att hjälpa både köparen och 

säljaren på bästa sätt” berättar informant 6. Han berättar vidare att det som står i 

böcker om god fastighetsmäklarsed är svårtolkat men i grund och botten 

handlar det om att göra allt du kan för att hjälpa parterna att få ihop en så bra 

affär som möjligt. 

4.6.1. Anmälningar 

Utav de intervjuade kontorscheferna har tre blivit anmälda någon gång under 

sin karriär och tre informanter har anställda som har blivit det. De flesta av 

informanterna har inställningen att det inte är ovanligt att bli anmäld som 

fastighetsmäklare. ”Jag tror att det är omöjligt att jobba i det här jobbet utan att ha 
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riskerat att bli anmäld” (Informant 3). ”Visst har vi blivit anmälda. Det får man leva 

med” (Informant 4). En informant förklarar att det till viss del beror på att vem 

som helst kan anmäla för vad som helst. Det finns inga gränser egentligen. 

Alla anmälningar leder givetvis inte till påföljd. 

En informant berättade att varken hon eller någon av hennes anställda har 

blivit anmälda vilket hon är imponerad över. Hon anser att det finns flera 

grundläggande skyldigheter mäklare kan bli anmälda för som är lätt att missa, 

till exempel en ID-koll eller en boendekostnadskalkyl. ”Självklart har vi glömt det 

någon gång. Händer det så försöker vi åtgärda det i efterhand” (Informant 3). 

Informanten upplever att mäklare sällan döms för det de har anmälts för utan 

snarare att de döms för något administrativt som kommer fram när FMI 

granskar affären.   

För att undvika att bli anmäld gjorde en av informanterna en självanmälan då 

köparna kontaktade honom efter affären avslutats och påpekade ett fel. De 

hade upptäckt att det inte var golvvärme i lägenheten vilket hade angivits i 

objektsbeskrivningen. Informanten förklarade att han lyckats blanda ihop 

informationen om två lägenheter på grund av att han hade flera affärer igång 

samtidigt. Affären gick dessutom väldigt snabbt och lägenheten såldes innan 

visning. 

Av de kontorschefer som blivit anmälda har två av dem fått en varning. I ett 

av fallen handlade det som att informanten hade en säljare som byggde upp en 

historia om att hon försökte få vårdnaden om sina barn på grund av att hennes 

tidigare man hade försökt röva bort dem. Informanten berättade vidare att han 

blev personligt påverkad i den här affären och litade fullt ut på sin säljare. 

Säljaren hade belånat sig över lägenhetens totala värde och på tillträdesdagen 

fattades det pengar vilket motsvarade handpenningen. Lånen gick därför inte 

att lösa och köparen kunde alltså inte tillträda lägenheten. Informanten fick en 

varning för att han varit oaktsam med att undersöka hur högt belånad säljaren 

var.  

”Jag har ju definitivt fått en erfarenhet till och lärt mig hur jag ska hantera sådana 

situationer. Etiken går ju att diskutera mycket när man pratar om mäklare men i 

slutändan, en säljare som ljuger är en säljare som ljuger. Man kan man inte göra så mycket 

liksom. Vem som helst kan bli lurad” (Informant 1). 

I det andra fallet handlade det om att säljaren och köparen hamnade i en tvist 

då säljaren inte fullgjorde sina åtaganden enligt köpekontraktet genom att häva 
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köpet utan laglig grund. Informanten fick en varning för att ha fakturerat 

säljaren innan tvisten var löst vilket hon gjorde på sin jurists rekommendation.  

4.7. Etiska regler 

Informant 7 och 8 förklarar att syftet med de etiska reglerna är att de ska 

hjälpa fastighetsmäklare att följa de lagar och regler som finns samt agera 

enligt god fastighetsmäklarsed. ” Det är ju främst FMI som sätter ribban för hur 

mäklare ska agera i sitt yrke men vi som branschförbund försöker hjälpa våra medlemmar 

att följa de lagar och regler som finns” (Informant 8). Reglerna och etik i allmänhet 

förmedlar branschorganisationerna till sina medlemmar genom kurser och 

föreläsningar.  

Samtliga kontorschefer har kännedom om att det finns etiska regler inom den 

branschorganisation de är anslutna till. Ingen av informanterna vet vad 

reglerna innehåller ordagrant men två av dem förutsätter att det handlar om att 

iaktta god fastighetsmäklarsed. Egna etiska regler finns inte nedskrivna på 

något av de kontor som informanterna arbetar på. Varför det inte gör det 

finns ingen särskild anledning till.  

4.8. Etisk träning 

Sex av åtta informanter tror att fastighetsmäklare kan träna upp sin etiska 

medvetenhet och handlingsförmåga. ”Ja det tror jag. All träning är bra träning” 

(Informant 6). En informant beskriver att etiken är levande och förändras över 

tid. Etiska dilemman som uppstår idag behöver nödvändigtvis inte vara av 

samma karaktär som för några år sedan. Det kommer hela tiden nya etiska 

frågeställningar menar informant 8.  

Informant 3 tror att det är svårt att träna upp sin etiska förmåga för att den 

grundar sig i mäklarens uppväxt. ”Jag tror att antingen är du en person som väljer att 

följa reglerna vi har fullt ut eller så är du någon som inte gör det och jag tror att det är svårt 

att förändra det”. Informant 4 menar att etik är något som ska sitta i ryggmärgen. 

Han berättar vidare att han därför inte känner något behov av att träna etik. 

Informanten tycker att det skulle kännas konstigt att föreslå till sina anställda 

att de skulle ha etikträning då han tror att de skulle uppfatta det som att de 

gjort något fel. ”Jag tror att mina anställda har den rätta magkänslan på vad som är 

rätt och fel och har de inte det så brukar de fråga mig” (Informant 4).  

Vad som avgör om en fastighetsmäklare är etisk eller inte i en given situation 

tror en informant beror på uppfostran och vem du är i grunden i kombination 
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med utbildning och praktik. Två informanter tror att det handlar mycket om 

sunt förnuft, ”vad bör jag göra och vad bör jag inte göra?”  (Informant 1). Informant 

7 förklarar att det är förmågan att verkligen ta sitt uppdrag som det föreskrivs i 

Fastighetsmäklarlagen som avgör om en mäklare är etisk eller inte.  

En informant berättar att de inte har någon specifik etikträning på kontoret 

men menar att etiken automatiskt berörs under säljträningarna. Alla 

kontorschefer nämner att de har säljträning men endast två av dem upplever 

att de naturligt kommer in på etik då. Fyra av informanterna berättar att de har 

en öppen dialog på kontoret där de diskuterar svåra situationer och hur de ska 

agera. ”I de samtalen stöter vi säkert på etiska frågor mer än vad jag kan komma att 

tänka på nu” menar informant 5. Informant 7 tycker att det är viktigt att 

fastighetsmäklare har en dialog på kontoren avseende hur de vill vara och 

uppfattas av andra. Tre informanter beskriver att de diskuterar etiska 

dilemman oftare när de har anställt en ny mäklare. ”När man är ny blir det ju mer 

ett aktivt tänkande… Hur ska jag agera i den här situationen?” förklarar informant 3.   

En informant beskriver att de i sina samtal brukar diskutera klagomål de fått 

från kunder och hur de kunde ha hanterat situationen bättre. Han berättar 

vidare att han brukar samla ihop flera utvärderingar från kunder, skriva ut dem 

och sätta sig ner med sina anställda i grupp och diskutera dessa som olika fall. 

”Utifrån det har vi tillsammans tagit fram 3-4 saker som vi kan göra bättre. Det tycker jag 

är att träna etik” (Informant 2).  

En informant berättar att företaget kontinuerligt gör så kallade ”mystery man” 

samtal som innebär att de ringer mäklare och låtsas vara en potentiell kund 

som ställer konstiga frågor. Det kan ha med hudfärg att göra, att personen 

säger att den inte vill sälja till någon med utländskt ursprung. Syftet med 

samtalen är att företaget vill kontrollera att mäklarna agerar korrekt i sådana 

situationer som kan anses knepiga. 

Informant 7 berättar att deras branschorganisation har ett mäklarspel som de 

spelar med sina medlemmar och mäklarstudenter. Spelet handlar bara om etik 

och tar upp frågeställningar där varje fråga har flera svarsalternativ. En 

referensgrupp har poängsatt svarsalternativen utifrån vilket som anses mest 

moraliskt rätt. Hon menar att spelet ger en möjlighet att diskutera etik på ett 

bra och roligt sätt.  
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”Det bästa sättet att träna etik tycker jag är att ta upp verkliga fall. Att man tar upp det 

som berör ett specifikt yrke liksom. Det är ju viktigt att ta upp det som kunder tycker och 

tänker och försöka förbättra de områden man kanske är lite sämre på” (Informant 6).  
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5. Analys 

Sammantaget upplever vi att det inte finns några större skillnader i hur 

kontorscheferna ser på etik utifrån ålder och erfarenhet som fastighetsmäklare. 

Alla informanter är eniga om att etiken är grundläggande för att på lång sikt 

lyckas som fastighetsmäklare. De berättar vidare att de tycker att etik handlar 

om hur mäklare bemöter kunder och några tycker också att det är hur 

medarbetare och konkurrenter bemöts. Murphy et al. (2005) anser att det är 

precis det som ett etiskt säljbeteende handlar om. Det handlar också om att 

vara ärlig menar Robertson och Anderson (1993)  vilket flera av informanterna 

nämner i intervjun som en viktig egenskap hos mäklare. 

Ärlighet är en dygd enligt dygdetiken som beskrivs som ett bestående 

karaktärsdrag hos en person. Ärlighet anser Valentine (2009) är avgörande för 

att etablera en gynnsam relation mellan säljare och deras kunder. Flera av 

informanterna menar att ärlighet är en förutsättning för att få återkommande 

kunder samt bli kvar som verksam fastighetsmäklare på lång sikt.  

En annan förutsättning för att lyckas inom branschen berättar flera 

informanter är att ha ett bra rykte. De beskriver att ett oetiskt agerande sprider 

sig snabbt och kan förstöra ett rykte förhållandevis enkelt. Vi anser att 

fastighetsmäklare har ett utilitaristiskt synsätt i denna diskussion eftersom 

deras handlingar syftar till att få så bra konsekvenser som möjligt, det vill säga 

ett bra rykte.  

Samtliga informanter är eniga om att provision är en stark motivation till att 

prestera inom fastighetsmäklaryrket. Det stämmer överens med vad teorin 

säger om provisionslön. Jacobsen och Thorswik (2008) menar att ett 

provisionsbaserat lönesystem motiverar de anställda att prestera bättre då 

provisionen kan ses som en belöning. Murphy et al. (2005) presenterar en teori 

som beskriver att provision kan vara en orsak till att agera oetiskt. 

Informanterna delade inte denna uppfattning och de menar istället att ingen 

mäklare vågar riskera sitt rykte i den hårt granskade branschen för att få 

snabba pengar genom ett beteende som inte anses korrekt. Utifrån dessa 

värderingar anser vi att fastighetsmäklare inte agerar utifrån ett utilitaristiskt 

synsätt i denna fråga då utilitarismen syftar till att hänsyn enbart tas till 

konsekvensen av en handling och inte kvaliteten (Brülde & Strannegård 2007).   

Enligt pliktetiken bedöms en handling efter kvaliteten och inte konsekvensen. 

En pliktetiker menar att det är relativt lätt att veta vilket som är rätt agerade i 



 

32 

en situation förutsatt att de plikter som är tillämpbara identifieras (Brülde & 

Strannegård 2007). Fastighetsmäklarlagen innehåller både rättsliga skyldigheter 

och etiska plikter (Grauers et al. 2011). Om en fastighetsmäklare agerar 

pliktetiskt följs de lagar och regler som finns inom yrket i alla lägen. Det är 

lättare sagt än gjort då alla informanter upplever att det finns en svårighet i att 

tolka vissa plikter rent konkret. Några informanter tycker att delar av lagen är 

verklighetsfrämmande vilket vi anser kan försvåra beslutsfattandet för en 

pliktetisk mäklare. Stämmer en plikt inte överens med hur verkligheten 

fungerar blir tillämningen av en plikt komplicerad.  

Alla verksamma fastighetsmäklare i Sverige ska vara opartiska. Vi anser att det 

dels är en plikt för att det utrycks i lagen och dels en dygd enligt dygdetiken 

eftersom det är ett karaktärsdrag att vara opartisk. Vissa informanter upplever 

att det är svårt att vara opartisk då lagen säger att mäklare ska vara både 

opartiska och partiska samtidigt. Det kan därför uppstå ett etiskt dilemma där 

flera plikter kolliderar. Jingryd och Segergren (2011) antyder att det kan vara 

praktiskt omöjligt att vara opartisk i sådana situationer. Detta håller inte alla 

informanter med om utan vissa tycker att det inte finns några svårigheter med 

det eftersom det står tydligt i lagen. 

Flera av informanterna har blivit anmälda till FMI men bara två av dem har 

dömts till en påföljd. I de båda fallen var påföljden en varning som 

informanterna har tagit lärdom av. Utifrån deras egna berättelser om fallen 

tycker vi att ingen av dem gjorde någon etisk överträdelse utan deras misstag 

grundar sig i ett administrativt fel.  

Syftet med de etiska reglerna är att säkerställa att fastighetsmäklare följer de 

regler och krav som finns vilket även McDonald (2009) beskriver. Teorin säger 

att etiska regler måste kommuniceras på ett tydligt sätt för att utveckla 

anställdas etiska beteende. Med tanke på att samtliga kontorschefer inte har 

kännedom om innehållet i de etiska reglerna tyder det på att 

branschorganisationerna inte har lyckats förmedla budskapet i dem fullt ut. 

Det kan även bero på att fastighetsmäklarna själva inte anser att reglerna är 

viktiga och därmed inte aktivt agerar med kontraktualismen som etisk 

utgångspunkt.  

De flesta av informanterna har uppfattningen om att det går att träna upp sin 

etiska medvetenhet vilket Brytting (2005), Brülde och Strannegård (2007) samt 

Valentine (2009) också anser är möjligt. Informanterna berättar att de har en 

öppen dialog med sina anställda gällande problematiska situationer. Har de 
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anställt en ny mäklare nyligen menar informanterna att de oftare diskuterar 

etiska dilemman på kontoren. Det stämmer överens med Brytting (2005) som 

menar att säljare kan träna upp sin etiska förmåga genom moraliska samtal. 

Informanterna beskriver vidare att de i sina samtal diskuterar verkliga fall 

vilket Valentine (2009) anser att etisk träning bör innehålla för att öka 

medvetenheten om vilka handlingar som är oacceptabla. Alla kontorschefer 

berättar att de har säljträning men endast två av dem tycker att etiken berörs 

då. McClaren (2012) menar att säljträning är ett bättre sätt att träna etik på än 

vad en generell etikträning är.  
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6. Slutsats 

Fastighetsmäklare hanterar komplexa försäljningar och hamnar dagligen i 

etiska dilemman på grund av att de ska ta hänsyn till flera parters intressen. 

Ofta ska snabba beslut tas som kräver att etiken vägs in i och med 

Fastighetsmäklarlagen och de etiska reglerna. Syftet med denna studie var att 

undersöka hur fastighetsmäklare ser på etik inom mäklaryrket och hur de kan 

träna etik för att öka sin etiska medvetenhet. Studiens resultat visar att 

fastighetsmäklare tycker att etik är viktigt och nödvändigt för att hålla sig kvar i 

branschen på lång sikt. Etiken påverkar deras rykte och rekommendationer 

från kunder bygger till stor del på att mäklare har agerat etiskt korrekt.  

Utifrån informanternas svar har vi kommit fram till att fastighetsmäklare i 

största mån agerar som en plikt- och dygdetiker och i vissa fall som en 

utilitarist. Det tyder på att det är svårt att agera utifrån endast ett etiskt synsätt 

då det oftast blir en kombination av två eller flera etiska teorier i en 

beslutssituation. De etiska reglerna som finns för fastighetsmäklare 

implementeras inte tillräckligt väl med tanke på att ingen av kontorscheferna 

har kännedom om reglernas innehåll. Vi anser att branschorganisationerna kan 

förbättra sin kommunikation för att reglerna ska kunna appliceras bättre av 

fastighetsmäklare. 

Vad gäller etisk träning visar vår studie att det vanligaste sättet för 

fastighetsmäklare att träna etik är genom en öppen dialog om svåra situationer 

på kontoret vilket stöds av Brytting (2005) och Valentine (2009). Vår slutsats 

är att en diskussion om verkliga fall är det bästa sättet för fastighetsmäklare att 

träna etik på.  

6.1. Förslag till framtida forskning 

Med hänsyn av studiens resultat vore det intressant att i framtiden göra en 

observationsstudie för att få en ännu djupare insyn i fastighetsmäklares etik. 

Vårt förslag är att observationen ska fokusera på fastighetsmäklare som tränar 

etik för att se om deras etiska beteende förändras av träningen.  

Vår studie baseras på ett litet datamaterial. Det vore därför intressant att göra 

en kvantitativ studie för att få en mer omfattande undersökning. Vårt förslag 

är att undersöka om fastighetsmäklare tycker att det finns ett behov av att 

träna etik. 
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     Bilaga 1 
 

Mäklarsamfundets Etiska Regler 
 
Etiska regler för fastighetsmäklare, beslutade vid Mäklarsamfundets 
årsmöte 2011.  
 
 
1. Allmänna bestämmelser  
 
1.1 Fastighetsmäklaren ska iaktta fastighetsmäklarlagen, utföra sitt uppdrag 
omsorgsfullt och enligt god fastighetsmäklarsed.  

1.2 Fastighetsmäklaren ska i förhållande till köpare och säljare visa objektivitet 
och söka att efter bästa förmåga tillvarata båda parters berättigade intressen.  

1.3 Vid upprättandet av köpehandlingar ska fastighetsmäklaren alltid iaktta god 
affärssed och följa gällande lagstiftning. Köpehandlingar ska upprättas så 
entydigt och klart som möjligt, för undvikande av missförstånd mellan de parter 
som ingått avtalet.  

1.4 Det åligger fastighetsmäklaren att på alla sätt arbeta för att främja 
mäklarkårens goda anseende och att fortlöpande skaffa sig erfarenhet och 
genomgå fortbildning, som erfordras för att kunna erbjuda allmänheten en fullgod 
mäklartjänst.  

1.5 En fastighetsmäklare bör hänvisa till annan sakkunnig om det gäller en 
omständighet utanför fastighetsmäklarens kompetensområde.  

1.6 En fastighetsmäklare ska i tillämpliga delar följa de internationella etiska 
reglerna.  
 
 
2. Fastighetsmäklarens ställning gentemot allmänheten  
 
2.1 I syfte att kunna lämna allmänheten uppgifter om så rättvisande 
marknadspriser som möjligt ska fastighetsmäklaren hålla sig väl underrättad om 
prisutvecklingen inom sitt verksamhetsområde.  
 
2.2 Vid marknadsföring ska fastighetsmäklaren försöka ge en rättvisande bild av 
det salubjudna objektet. Fastighet får ej utannonseras utan uppdragsgivarens 
medgivande. I annons angivet pris får inte avvika från vad som överenskommits 
med uppdragsgivaren.  
 
2.3 En fastighetsmäklare får i sin verksamhet inte diskriminera någon på grund 
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.  

 

 

 

  



 

 

  Bilaga 2 

   

    

Fastighetsmäklarförbundets etiska regler 

 

Yrkesmässig verksamhet 

Medlem ska i enlighet med fastighetsmäklarlagen utföra sitt uppdrag omsorgsfullt 

och i allt verka för god fastighetsmäklarsed mot kunder, kollegor och allmänhet. 

 

Yrkesutövning 

Medlem ska i sin yrkesutövning verka för fastighetsmäklarkårens goda anseende 

genom ett hederligt och korrekt uppträdande. Uppgift om kunds ekonomiska eller 

sociala förhållande får lämnas ut endast om det är i överensstämmande med god 

fastighetsmäklarsed. 

 

Utbildning – fortbildning 

Medlem ska ha den kunskap som erfordras för att på ett kvalificerat sätt kunna 

genomföra sina mäklaruppdrag. Det åligger medlem att följa 

samhällsutvecklingen och hålla sig väl underrättad om ändringar i lagar och 

bestämmelser. Auktoriserad medlem är därutöver skyldig att genomgå av 

förbundet föreskriven aktualitetsutbildning. 

 

Marknadsföring 

Vid alla former av marknadsföring ska medlem ange sitt namn eller firmanamn. 

Vidare ska det tydligt framgå att avsändaren är fastighetsmäklare t ex genom 

användandet av förbundets logotype. Medlem ska undvika överord om objektet 

och om sig själv. Utbildning, erfarenhet eller dylikt som medlem anger i sin 

marknadsföring ska kunna dokumenteras och vara relevant för utövandet av 

fastighetsmäklaryrket. 

 

Sanktioner 

Den medlem som inte följer förbundets etiska regler anmäls till Disciplinnämnden 

för åtgärd, även uteslutning kan komma ifråga.  

  



 

 

 

 

 
   Bilaga 3 

 
 
 

Intervjuguide för kontorchefer 
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Hur många år har du varit verksam som fastighetsmäklare?  
 

3. Hur många år har du varit verksam som kontorschef? 
 

4. Var utbildade du dig till fastighetsmäklare? 
 

5. Har du läst någon kurs som varit inriktad på affärsetik? 
 

 

 
 

6. Kan du berätta för mig hur du ser på etik inom fastighetsmäklaryrket? 
 

7. Vilka för- och nackdelar ser du med att vara etisk? 
 

8. Kan du berätta om en situation där du upplevde att det var svårt att 
veta hur du skulle agera som fastighetsmäklare? 

 
9. Tycker du att det är viktigt hur allmänheten uppfattar 

företaget/kontoret du arbetar på? 
 

10. Har du kännedom om Mäklarsamfundets/Fastighetsmäklarförbundets 
etiska regler? 
 

11. Har ni egna etiska regler? Inom företaget eller på kontoret. 
 

12. Vad tycker du om Fastighetsmäklarlagen? 
 

13. Vad är god fastighetsmäklarsed enligt dig? 
 

14. Hur upplever du att det är att vara en opartisk mellanman? 
 



 

 

15. Har du eller någon av dina anställda blivit anmälda under de senaste tre 
åren? 
 

16. Har ni etisk träning? Om ja, hur är den utformad? 
 

17. Vad har ni för typ av lönesystem? 
 

18. Hur motiverar det dig? 
 

19. Tror du att provisionslön kan leda till att mäklare agerar oetiskt för att 
få snabba pengar? 
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Intervjuguide för Mäklarsamfundet och FMF 
 

 
1. Hur gammal är du? 

 
2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

 
3. Vad är din titel? Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 
 

 
 

4. Vad är syftet med era etiska regler? 
 

5. Hur förmedlar ni reglerna till era medlemmar? Föreläsningar, kurser, 
praktiska aktiviteter etc. 
 

6. Hur tycker du att reglerna ska tillämpas av mäklarna? Hur ska de läras 
ut? 
 

7. Vad tror du avgör om en mäklare är etisk eller inte i en given situation? 
 

8. Tror du att det går att lära sig att vara mer etisk? Varför/varför inte? 
 

9. Hur tror du det bästa sättet att lära ut etik inom fastighetsmäklaryrket 
är?  
 

10. Är det något du vill tillägga som inte har framkommit under intervjun? 

 



 

 

  


