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Sammanfattning 
 
Som grund till vår uppsats har vi den nya fastighetsmäklarlagen som förväntas träda i 
kraft någon gång under 2010. Vi har utgått från att betänkandet som 
fastighetsmäklarutredningen lämnat; ”Fastighetsmäklaren och konsumenten” (SOU 
2008:6), kommer att gå igenom. Det skulle innebära att mäklaren får rätt till ersättning 
för att erbjuda tilläggstjänster utöver kärntjänsten fastighetsförmedling. Mäklaren får 
då en helt annan möjlighet att erbjuda kunden en helhetslösning. Exempel på 
tilläggstjänster kan vara banktjänster, besiktningstjänster och städtjänster.   
 
Syftet med uppsatsen är att förklara hur mäklarföretagens samarbeten med 
andra företag ser ut, samt hur dessa samarbeten påverkas av ett upphävande av 
förbudet mot förtroenderubbande verksamhet. För att svara på syftet har vi använt 
oss av en kvalitativ metod där vi intervjuar tre stora mäklarföretag i Karlstad samt 
några av deras samarbetande företag. Dessa samarbeten ser olika ut vilket beror på 
vilket företag det gäller.  
 
Upphävandet av förbudet mot förtroenderubbande verksamhet innebär störst 
förändring för mäklarföretagen. Genom möjligheten till ersättning kommer de 
samarbeten som finns idag utökas och även nya samarbetsrelationer uppstå. För de 
samarbetande företagen finns förhoppningen att tillgången till kunder ökar i och med 
en ökad efterfrågan på fastighetsrelaterade tjänster.  
 
Slutligen har vi lyckats urskilja tre olika former av samarbeten. Beroende på vilket 
samarbete det är kommer de också påverkas olika av en förändring av förbudet mot 
förtroenderubbande verksamhet. 
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1. Inledning 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av ämnet, som leder till en diskussion kring 
problemet. Ur problemdiskussionen formas uppsatsens frågeställningar som mynnar ut i ett 
syfte. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
En fastighetsmäklare är en utpräglad mellanman med uppgift att ge värde till 
både säljare och köpare i en fastighetsaffär. För säljaren kan mäklarens hjälp 
innebära ett snabbare avslut i kombination med ett högre pris. Värdet för 
köparen kan i sin tur vara att mäklaren snabbt kan finna ett objekt i efterfrågad 
prisklass. I genomsnitt flyttar en svensk tio gånger under sin livstid, vilket 
betyder att mäklartjänsten är en typisk sällanköpstjänst. Vid en fastighetsaffär är 
både säljare och köpare ofta i behov av information och service som sträcker sig 
utanför mäklarens uppdrag. Ofta efterfrågas tjänster som hjälp med flytt, 
flyttstädning, information om finansiering, försäkringar och besiktning. 
Mäklaren blir därmed en aktör i en lång och komplicerad tjänsteprocess som 
har många parter inblandade. I dagsläget ligger flera av dessa tjänster som 
efterfrågas utanför ramen för mäklaruppdraget och klassas som tilläggstjänster. 
Dessa tilläggstjänster är mäklaren enligt lag förbjudna att förmedla mot 
ersättning (Lundström, 2005). 
 

”Det är vidare förbjudet för en mäklare att ägna sig åt annan verksamhet som är 
ägnad att rubba förtroendet för honom eller henne som mäklare.” – 14 §, 2 st, 
Fastighetsmäklarlagen (SFS 1995:400). 

 
Syftet med förbudet är att hindra att en mäklare i kombination med 
fastighetsförmedling driver någon verksamhet som kan ge anledning till 
misstanke om att mäklaren påverkas av andra intressen och att den opartiska 
ställningen äventyras (Grauers et al., 2005). 
 
Den svenska fastighetsmäklarlagen är i dagsläget skriven sett ur konsumentens 
synvinkel. Men med den utveckling som skett, där konsumenten bland annat 
fått ett annat livsmönster, är själva fastighetsöverlåtelsen idag enbart en del av 
ett av konsumenten efterfrågat tjänstepaket. Annan information och andra 
tjänster är idag ofta lika viktiga (Lundström, 2005). 
 
Vid regeringssammanträdet den 15 december 2005 beslutades att en särskild 
utredare ska se över fastighetsmäklarlagen (SFS 1995:400) och överväga om 
ändringar och/eller kompletteringar i lagen bör göras. Visade sig detta vara 
lämpligt fick utredaren lämna ett förslag till ny fastighetsmäklarlag. Då 
fastighetsbranschen är i ständig utveckling ansågs den nuvarande lagen inte 
tillräcklig och den 26 april 2007 beslutade därför regeringen om tilläggsdirektivet 
till fastighetsmäklarutredningen (Dir 2007:55). Fastighetsmäklarutredning 
överlämnade under 2008 betänkandet ”Fastighetsmäklaren och konsumenten” 

 



(SOU 2008:6) vilket har använts som underlag för denna uppsats. Vi antar att 
det som klargörs i denna utredning ligger till grund för den kommande lagen 
och utgår därav från att det som enligt utredningen bör ändras, kompletteras 
eller tas bort även lagstadgads. 
 
Enligt förslaget från betänkandet ”Fastighetsmäklaren och konsumenten” (SOU 
2008:6) ska förbudet mot sidoverksamheten ersättas med regler som säger att 
den mäklare som avser att mot ersättning förmedla tilläggstjänster ska anmäla 
detta till Fastighetsmäklarnämnden för registrering. Mäklaren måste även 
upplysa både säljare och köpare om ersättningen och den registrerade 
sidoverksamheten.  
 
En lagändring som möjliggör förmedling av tilläggstjänster kan ha stor betydelse 
för mäklarföretagens utveckling i och med att mäklaren då kan få en roll som en 
slags konsult som får förmedla hela tjänstepaket. En öppning för tilläggstjänster 
ger även mäklarbranschen möjlighet att växa samman med andra, för 
fastighetsaffären, nödvändiga branscher, så som bank, städföretag och 
besiktning. Mäklaren kan därmed tillgodose kunderna ett brett utbud av 
kvalificerade tjänster (Lundström, 2005). Redan idag samarbetar många 
mäklaren med andra företag, och det blir allt vanligare att mäklarföretag ingår i 
olika koncerner. Detta framgår av citaten nedan, hämtade från tre 
mäklarföretags hemsidor: 
 

”Att genomföra en bostadsaffär innebär mer än bara ett bostadsbyte. Med 70 års 
erfarenhet har vi samlat på oss kunskap om vad våra kunder efterfrågar. Därför 
samarbetar vi med ledande företag inom bank och försäkring.” (Svensk 
Fastighetsförmedling, 2009b) 
 
”När man funderar på att förändra sitt boende ställs man inför många val och 
ofta även många frågor. Hos oss på HusmanHagberg finns både kunniga 
mäklare och bra samarbetspartners så att du kan få de bästa råden i varje 
situation.” (HUsmanHagberg, 2009a) 
 
”Vi är en del av Swedbank-koncernen och har ett nära samarbete med de lokala 
Swedbank- och sparbankskontoren.” (Fastighetsbyrån, 2009a) 
 
”Svensk Fastighetsförmedling är en fastighetsmäklarkedja som ingår i bank- och 
finanskoncernen DnB NOR.”( Svensk Fastighetsförmedling, 2009a) 

 
1.2 Problemdiskussion 
 
Tjänster kan se väldigt olika ut och ha olika betydelser, allt ifrån personlig 
service till tjänst som en produkt eller ett erbjudande (Grönroos, 2008). En 
mäklartjänst innebär i dagsläget att tillföra värde för konsumenterna, i detta fall 
en köpare och en säljare, i samband med en fastighetsöverlåtelse (Lundström, 
2005). I tjänstekonceptet förklaras hur kundernas behov skall tillgodoses i form 
av tjänstens innehåll och tjänstepaketets utformning (Edvardsson, 1996; Olsen, 
1993). På senare tid har kundens behov i samband med en fastighetsaffär 
utökats, och man förväntar sig ofta hjälp med saker utanför mäklarens egentliga 
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tjänsteerbjudande (Lundström, 2005). Kunderna har utvecklat sekundära behov 
utöver primärbehovet fastighetsförmedling (Grönroos 2008) och 
förmedlingstjänstens innehåll och utformning räcker inte längre till 
(Edvardsson, 1996; Olsen, 1993). För att tillgodose både primärbehovet och 
sekundärbehovet skulle mäklarföretagen enligt Grönroos (2008) kunna erbjuda 
ett tjänstpaket i form av en kärntjänst tillsammans med värdehöjande tjänster. 
Kärntjänsten är själva basen för verksamheten och kärnan i erbjudandet, alltså 
fastighetsförmedlingen. De värdehöjande tjänsterna, även kallade stödtjänster 
(Edvardsson, 1996), sidotjänster och tilläggstjänster används för att öka värdet 
på kärntjänsten eller särskilja den från andra konkurrenters (Grönroos, 2008). 
Hädanefter kallas värdehöjande tjänster i denna uppsats för tilläggstjänster. 
 
Problemet är att mäklarföretagen inte själva har de resurser som skulle behövas 
för att kunna tillgodose kundens sekundärbehov. Kundens sekundärbehov 
tillgodoses som sagt genom att erbjuda tilläggstjänster utöver kärntjänsten. 
Dessa tilläggstjänster måste därmed erhållas från annat håll när mäklarföretagets 
egna kompetenser och resurser inte räcker till. Mäklarföretagen kan genom att 
samarbeta med externa aktörer kompensera för sina begränsade resurser 
(Andersson, 1982; Nilsson, 1992; Norbäck, 1978). Idag har de flesta mäklare 
någon form av samarbeten med externa aktörer. Det blir exempelvis allt 
vanligare att mäklarföretag ingår i olika koncerner. 
 
I nuläget är det dock inte tillåtet för mäklaren att ta betalt för förmedling av, för 
fastighetsaffären, värdehöjande tjänster så som bolån, försäkringar eller 
städtjänster. En ändring av fastighetsmäklarlagen där 14§ upphävs, skulle 
innebära att mäklaren får rätt att mot ersättning erbjuda tjänster utöver själva 
kärntjänsten fastighetsförmedling. Mäklaren kan på så sätt ge kunden en 
helhetslösning i samband med fastighetsöverlåtelsen, och ta betalt av sina 
samarbetspartners. Frågan blir då hur det kan komma att påverka de 
samarbeten som redan finns idag? 
 
1.3 Problemformulering  
 
Vår frågeställning för denna uppsats är följande: 
 

 Hur ser samarbetet mellan mäklarföretaget och dess samarbetspartners ut? 
 
 Hur kommer samarbetet påverkas av att förbudet mot förtroenderubbande verksamhet 

upphävs? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att förklara hur mäklarföretagens samarbeten med 
andra företag ser ut, samt hur dessa samarbeten påverkas av ett upphävande av 
förbudet mot förtroenderubbande verksamhet.   
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2. Metod  
 
I metodavsnittet beskrivs vårt tillvägagångssätt för att samla in det empiriska materialet samt 
hur detta bearbetats. Avsnittet redogör även för vårt val av ansats och intervjupersoner. 
Slutligen förs en diskussion om uppsatsens trovärdighet och generalisering.  
 
 
2.1 Val av ansats 
 
Syftet med denna uppsats är att förklara hur mäklarföretagens samarbeten med 
andra företag ser ut, och hur dessa samarbeten påverkas av ett upphävande av 
förbudet mot förtroenderubbande verksamhet.   
 
Utifrån problemformuleringen och syftet valdes en kvalitativ ansats då vi vill 
uppnå förståelse för det som studeras. Holme och Solvang (1997) menar att 
förståelse kan uppnås samtidigt som man kan gå in på djupet och göra goda 
jämförelser och analyser vid valet av en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats har 
även andra fördelar då den sätter få begränsningar på svaren man kan få av den 
intervjuade. Ett starkt ord är enligt Jacobsen (2002) öppenhet. Mycket lite är 
bestämt i förväg utan resultaten avgörs av situationen eller av de observerade 
människorna. Ändå finns det en risk med denna öppna ansats då det kan 
medföra att forskaren blir blind, att denne bara letar efter information som han 
finner relevant och som ger stöd åt hans förväntningar. Slutligen får man även 
av den kvalitativa metoden reda på de insatta personernas tankar och känslor 
kring ämnet. Det är att föredra då man enligt Eneroth (1987) vill studera eller 
mäta bland annat känslor och åsikter om ett ämne.  
 
Tyvärr kräver den kvalitativa ansatsen mycket tid och energi vilket gör att den 
prioriterar många variabler framför många enheter. Vi har därför valt att 
begränsa urvalet till att omfatta de större fastighetsmäklarföretagen på orten och 
deras samarbeten. När urvalet begränsas behöver inte åsikterna nödvändigtvis 
stämma överens med allmänheten i stort (Eneroth, 1987; Jacobsen, 2002; 
Holme och Solvang, 1997). Eneroth (1987) tar även upp problemen med 
missförstånd, olika uppfattning och förståelse av innebörden som ett uttryck 
kan ge. Jacobsen (2002) fortsätter med att belysa risken som finns att man 
omedvetet inte tar med information då den är så omfattande. Ett fjärde 
problem med den kvalitativa metoden är att intervjuaren har lätt för bli 
påverkad av respondenten vilket då kan medföra att vi förlorar vårt kritiska 
synsätt (Jacobsen, 2002).  
 
De nackdelar som finns med den kvalitativa intervjun är något vi har haft i 
baktanke vid val av metod men också under undersökningens gång. Vi är fullt 
medvetna om att de respondenter vi valt inte kan tala för samtliga i branschen. I 
detta fall anser vi att fördelarna med att välja kvalitativ metod är större än 
nackdelarna. 
 
 

 - 4 -   



2.2 Val av intervjupersoner 
 
Eftersom urvalet är begränsat har vi valt att utgå från tre av de största och 
marknadsledande mäklarföretagen i Karlstad. På deras respektive kontor 
intervjuades franchisetagare och VD. Vi valde dem då vi anser att de besitter 
mest information vad gäller samarbetet och relationen till andra företag på lokal 
nivå i Karlstad. Att inrikta sig på den lokala marknaden är något som Jacobsen 
(2002) rekommenderar för att reducera de problem som kvalitativ undersökning 
kan föra med sig. Han tänker då bland annat på att undersökaren som förflyttas 
från intervju till intervju vilket kan vara tidskrävande om platserna är belägna 
långt ifrån varandra. Vi tycker också att det är viktigt att de intervjuade 
personerna har liknande positioner och roller på företagen för att få så goda 
jämförelser som möjligt. Med hjälp av dem kunde vi sedan kontakta deras 
respektive samarbetspartners som de har i dag. Vi valde att intervjua de företag 
vars samarbeten till mäklarfirmorna som var mest intressanta. Dessa var bank, 
besiktning samt flyttstäd. När det gäller bankerna har vi försökt att få kontakt 
med personer som dels har lite inblick i företaget men som också har något av 
en överordnad ställning. Även när det gällde städföretagen och Anticimex 
pratade vi med cheferna på respektive företag. Det är enligt Holme och Solvang 
(1997) informationskällan som till stor del styr vad för slags information som 
blir central i undersökningen. En annan uppläggning skulle kunna innebära att 
man får ett annat resultat. 
 
För att klargöra hur vi tänkt och hur samarbetsrelationerna hänger samman 
återfinns en tabell nedan.  
  

 
Svensk 

Fastighetsförmedling Fastighetsbyrån HusmanHagberg
Samarbetande  
Bank DnB Nor Swedbank SEB 
Samarbetande  
Städföretag Kharlborg Bemanning Carlstad Städservice

PR städ 
(intervjuades ej) 

Samarbetande 
Besiktningsföretag Anticimex Anticimex Anticimex 

 
Vi har valt att ha samtliga respondenter anonyma i uppsatsen då det enligt oss ger ett 
mer sanningsenligt resultat. Mäklarna kallas hädanefter för Mäklare A, Mäklare B och 
Mäklare C. Likaså benämner vi bankerna med A, B och C. Städföretagen för 
städföretag A och B, samt Anticimex för Anticimex.. 
 
2.3 Intervjuguide  
 
För att få den information vi behövt för att svara an på vårt syfte har vår empiri 
utgjorts av nio olika intervjuer. Intervjuer är ett bra sätt att komma åt den 
andres tankeinnehåll och känslor. Ofta tar förberedelserna kring intervjun minst 
lika lång tid som själva intervjun förklarar Jacobsen (2002). De ger även stora 
datamängder och i vårt fall bandupptagning.  
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Arbetssättet för att samla in den primära informationen har varit 
halvstrukturerat. Det är enligt Bell (1993) viktigt att lämna en viss frihet för 
respondenten att prata om vad som är viktigt för honom/henne men även att 
ha en bestämd struktur är viktig. En bestämd struktur ger en garanti på att de 
områden man avser att undersöka blir undersökta. Vi använde oss därav av ett 
mellanting av öppna samtal och ett strukturerat frågeformulär och 
koncentrerade oss kring vissa teman. För att få empiri från intervjuerna som i 
sin information var likvärdig bland alla företagen valdes att i efterhand, som 
intervjuerna genomfördes, göra ändringar. Följdfrågor som spontant ställts 
under intervjun lades till då vi ansåg det intressant att diskutera med även med 
de andra företagen. Det styrks av Kvale (1997) som menar att en 
halstrukturerad intervju är en bra metod för att möjliggöra förändringar när det 
gäller frågornas form och ordningsföljd. Dock valde vi att göra en detaljerad 
intervjuguide som togs med till varje intervju för att säkerställa att inte missa 
nödvändiga detaljer i vårt samtal. Den finns bifogad och återfinns i bilaga två 
för den som vill läsa dem. 
 
Vi började med att göra intervjufrågor till mäklarna då vi ansåg att dessa vara 
våra primära personer att intervjua. Genom dem kunde vi sedan lättare få 
kontakt med bankföretag, städföretag och besiktningsföretag och personer 
knutna till dem. 
 
2.4 Genomförande 
 
När de aktuella personerna kontaktades inför en intervju fick de själva välja 
plats och tidpunkt. Det är enligt Bell (1993) viktigt att de tillfrågade själva får 
bestämma plats och tidpunkt trots att detta kan vara olämpligt för de som 
intervjuar. Jacobsen (2002) är inne på samma spår och betecknar platsen för 
intervjun antingen som konstlad eller naturlig. Ett konstlat rum är ett neutralt 
rum för båda parter medans ett naturligt rum är ett ställe som den intervjuade 
känner sig välbekant med. Enbart två av våra intervjuer gjordes på vad 
Jacobsen(2002) kallar en konstlad plats. Det var intervjuerna med städföretagen, 
Karlborg bemannig samt Carlstad städservice. Den stora anledningen till det 
tros vara att de inte har en direkt naturlig plats att träffas på, eftersom deras 
företag är adresserat till samma adress som deras privata. Det var även ett fritt 
val för dem vilket innebar att intervjuerna inte påverkades negativt eller gjordes 
annorlunda än de andra.    
 
Intervjuerna delades upp över tre veckor då det var svårt att få tag på alla som 
behövde intervjuas. De spelades alla in på en mp3-spelare förutom en intervju 
som gjordes över mail. Innan varje intervju presenterade vi oss och berättade 
kort vad syftet med intervjuerna var. Vi var även noga med att be om 
intervjupersonens tillåtelse för att spela in och det var ingen som invände mot 
detta. Enligt Kvale (1997) finns det många fördelar med att spela in en intervju 
på detta sätt. Intervjuaren kan då koncentrera sig mer på ämnet och samtalet. 
Denne kan då också gå tillbaka och lyssna igen vilket gör att man säkerställer att 
svaren uppfattats på rätt sätt. Bell (1993) är av samma mening och menar att det 
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finns några grundregler som man bör följa när man genomför en intervju. Det 
är att redan från början presentera sig själv, syftet med intervjun, hur lång tid 
intervjun kommer att ta samt vad som händer med materialet när intervjun är 
gjord.  
 
Intervjuerna har även gjorts på ett så jämförligt sätt som möjligt. För varje 
intervju fanns vi båda närvarande och även uppdelningen av frågor mellan oss 
och som vi ställde var lika för varje intervju. Kvale (1993) tycker att det är 
viktigt att vara konsekvent i detta hänseende. Han förklarar det med att 
intervjuer som görs av olika personer men ändå har samma intervjuguide kan ge 
olika resultat beroende på skiftande känslighet och kunskap om ämnet.  
 
Två intervjuer gjordes på annat sätt än med personliga intervjuer. Intervjun med 
DnB Nor gjordes över mail medan intervjun med SEB gjordes över telefon. 
Det finns flera orsaker och förklaringar till det, en stor anledning var för 
intervjun med DnB Nor att det krävdes en överordnads samtycke. Kvale (1993) 
tar upp problemet med att en överordnads samtycke krävs och förklarar att det 
kan göra att de anställda upplever ett tryck uppifrån. Men ur vår synpunkt 
utgjordes det största problemet av om de fick göra en intervju överhuvudtaget. 
Därför ville de få intervjuguiden mailad och då det dessutom för dem inte fanns 
tid till en telefonintervju så fick vi deras svar via mail. När det gällde SEB så tog 
det lång tid för dem att inom företaget lotsa oss till rätt person att intervjua. Till 
slut blev bristen på tid ett faktum varför vi istället var tvungna att göra intervjun 
via telefon. Att inte konsekvent göra alla intervjuer på samma sätt har sina 
nackdelar vilket vi är väl medvetna om. Vi anser ändå att det enbart fanns 
fördelar med att ta med dessa två intervjuer i vårt underlag. Efter en jämförelse 
med de andra intervjuerna ansåg vi att de gav oss likvärdig information varför vi 
också valde att använda dem.  
 
Vi ser ändå, trots omständigheterna att vi fått den information som vi har 
behövt. Att vi tillslut upplevt ett avtagande av information och har kommit till 
en mättnad då vi inte tror att vi kan erhålla någon ny information. Man skall 
intervjua så många som krävs för att få reda på det man vill veta. Enligt Kvale 
(1993) har det en stor betydelse att man uppnår mättnad av intervjuerna för att 
kunna gå vidare med materialet. Då vi kände oss nöjda med vår undersökning 
och den information vi erhållit började vi därefter att analysera materialet. 
 
2.5 Bearbetning av resultat och analys av intervjuer 
 
Vi valde att skriva ut varje intervju till text. Att på så sätt strukturera materialet i 
en text ger en god överblick och är en början till analys förklarar Kvale (1997). 
Att transkribera en text kan vara tidskrävande vilket det enligt oss också var. 
Detta bekräftas av Kvale (1997) som förklarar vidare att det varierar mycket 
från person till person hur lång tid det tar att skriva ut en intervju. Det beror 
även på inspelningens kvalitet, erfarenhet hos den som skriver ut samt krav på 
detaljrikedom och exakthet. Vi bestämde oss direkt för att skriva ut dem 
ordagrant. På så sätt blev det lättare att använda sig av citat från de intervjuade 
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och de blir jämförbara på ett helt annat sätt. När alla intervjuer var 
transkriberade skrev vi ut dem för att bättre överskåda dem. Enligt Kvale (1997) 
är det, att på grundval av den utskrivna intervjun analysera denna, det vanligaste 
tillvägagångssättet. 
 
Resultatet valde vi att skriva i löpande text då många av våra frågor löpte in i 
varandra och många av de svar vi fick var likadana. Att vi valt en kvalitativ 
ansats som ger möjlighet till en öppen diskussion förespråkar även det en 
återgivning av resultaten i löpande text. Kvale (1997) är också av den meningen 
att om intervjuutskriften ges en berättande form underlättar det för läsaren som 
lättare kan ta in informationen. En sammanfattning av resultaten finns att hitta i 
bilaga ett för dem som vill läsa dem.  
 
Den utskrivna texten delades upp och analyserades i tre delar som är en metod 
att göra analysen på enligt Kvale (1997). För det första strukturerade vi det stora 
och komplexa materialet för att sedan ta bort allt överflödigt och oväsentligt 
material. Kvale (1997) förklarar att det inte finns någon standardmetod för 
textanalys vilket beror på ämnets rikedom och komplexitet. I själva 
analysarbetet utvecklade vi intervjuns innebörd och den intervjuades egna 
uppfattningar klargjordes. Till sist gjordes en djuptolkning av materialet, vilket 
ger intervjuarna nya perspektiv på fenomenen förklarar Kvale (1997).  
 
2.6 Trovärdighet 
 
En styrka är enligt oss att vi har tittat på samarbetsrelationer som vi anser är 
representativa för mäklarens samtliga relationer. Städföretagen representerar 
enligt oss de flesta mindre företagen som de har samarbeten med. Bankerna 
representerar de stora samarbetena och kan då även jämföras med 
försäkringsbolagen och samarbetena till dem. Besiktningsföretaget Anticimex 
har en annan relation. Den är unik på det sättet att de har den absolut största 
delen av marknaden och kan därför liknas vid en monopolsituation.  
 
Då vi valde att göra undersökningen lokalt på en plats som Karlstad och 
använda oss av tre större företag tycker vi att resultaten är giltiga för det vi 
avsett att mäta. Vi tycker även att dessa är möjliga att föra in i större 
sammanhang om man utgår från samma förutsättningar. Generalisering innebär 
enligt Kvale (1997) att man tittar på i vilken mån resultaten från undersökningen 
kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Likheter och 
skillnader mellan situationerna belyses extra i detta hänseende. Därför anser vi i 
likhet med Kvale (1997) att generaliserbarheten försämras alltmer om 
förutsättningarna ändras.  Helst hade vi sett att vi haft möjligheten att intervjua 
fler företag och dess samarbetspartners för att öka giltigheten ytterligare.  
 
Personers individuella perspektiv påverkar vad som undersöks och hur 
intervjuerna tolkas. Ibland får man gå utöver det direkt sagda för att utvecklas 
strukturer och relationer som inte direkt framträder av materialet anser Kvale 
(1997). För att göra det krävs distans vilket skapas genom en bestämd metodisk 
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och teoretisk hållning. Vi har delat upp tolkningen av materialet sinsemellan 
men detta är inte enligt Kvale (1997) någon nackdel. Han menar att man på så 
vis kan kontrollera den ensidiga subjektiviteten och få till stånd en rikare analys. 
Kvale (1997) tror inte heller att det finns en enda riktig tolkning utan en legitim 
mångfald av tolkningar. Accepteras det blir det meningslöst att ställa hårda krav 
på samstämmighet mellan olika uttolkare. Det viktiga är i stället att formulera 
argument och belägg som ligger bakom tolkningen vilket vi har försökt göra så 
gott i vi kan. Vi upplever också att man med hjälp av olika tolkningar kan få till 
stånd en diskussion som är berikande för resultatet. 
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3. Teori 
 
Teorikapitlet utgörs av de teorier som kan kopplas till uppsatsens syfte. 
Dessa ligger till grund för analys av empirin.   
 
 
3.1 Tjänster 
 
Mäklarens huvudsakliga arbetsuppgift är att förmedla fastigheter. En tjänst kan 
allmänt sett se väldigt olika ut och ha olika betydelser. Det kan vara allt ifrån 
personlig service till en tjänst som en produkt eller ett erbjudande. Tre särdrag 
går att identifiera som typiska för en tjänst. För det första är det en process som 
består av aktiviteter eller en serie av aktiviteter. För det andra så produceras och 
konsumeras tjänsten samtidigt. Det sista särdraget utgörs av att kunden alltid är 
deltagande i processen som en medproducent (Grönroos, 2008). Tjänsten är 
alltså som Olsen (1993) påstår ett resultat av olika aktiviteter vars grundbegrepp 
är; tjänstekoncept, tjänstesystem och tjänsteprocess.  
 
3.1.1 Tjänstekonceptet 
 
Så snart man vet vilket behov kunderna har beskriver man detta i ett 
tjänstekoncept. Tjänstekonceptet förklarar även hur de behoven skall tillgodoses 
i form av tjänstens innehåll och tjänstepaketets utformning (Edvardsson, 1996; 
Olsen, 1993). 
 
Behoven preciseras med avseende på omfattning och karaktär. Med det menas 
vad som är primära och sekundära kundbehov. De primära kundbehoven 
utgörs av själva upphovet av ett behov och tillfredsställs ur mäklartjänstens 
perspektiv av själva fastighetsförmedlingen. Det sekundära behovet uppstår i 
stället som ett resultat av den valda tjänsten och tillfredsställs då i stället av olika 
tilläggstjänster (Olsen, 1993). Både de primära liksom de sekundära 
kundbehoven bör tillgodoses (Olsen, 1993; Edvardsson, 1996). De sekundära 
behoven är ofta underförstådda men ändå något som förutsätts av kunderna. 
Kännedom om dessa behov, önskemål och förväntningar är därför viktigt, 
vilket kräver en djup förståelse för kunderna som företaget avser att betjäna. 
Kundens både primära och sekundära behov tillgodoses utav tjänsteerbjudandet 
(se figur 3.3 nedan).  
 
Grönroos (2008) delar in tjänsten i; kärntjänster, möjliggörande tjänster och 
värdehöjande tjänster.  Kärntjänsten är själva basen för verksamheten och 
kärnan i erbjudandet. Det är vad Olsen (1993) skulle kalla för det primära 
behovet. De möjliggörande tjänsterna kallas så eftersom de möjliggör 
användningen av kärntjänsten och är på så sätt nödvändiga för att den skall 
fungera. De värdehöjande tjänsterna är liksom de tidigare tilläggstjänsterna, men 
med en annan funktion. Dessa används istället för att öka värdet på kärntjänsten 
eller särskilja den från andra konkurrenters. Edvardsson (1996) och Olsen 
(1993) betecknar tilläggstjänsterna annorlunda och kallar istället de 
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möjliggörande tjänsterna för bitjänster och de värdehöjande tjänsterna för 
stödtjänster.  
 

 
Figur 3.3 Bo Edvardsson (1996) Kvalitet och tjänsteutveckling s. 82.  
 
För att tjänstekonceptet skall förverkligas är det en förutsättning att företaget 
har ett tjänstesystem vars resurser jobbar mot samma gemensamma mål. 
 
3.1.2 Tjänstesystemet 
 
Tjänstesystemets resurser utgörs enligt Edvardsson (1996) av: kunder, 
organisationsstruktur, system, ledning och medarbetare samt fysika/tekniska 
resurser och fysiska produkter. Systemet är beroende av olika input, som t.ex. 
kunders förväntningar, omgivningens komplexitet, konkurrenternas 
tjänsteerbjudande och agerande, lagar och förordningar samt kultur och 
värderingar i samhället. Den affärsidé, strategi och de affärsmål som företaget 
har är också en viktigt styrande faktor. Likaså den interna infrastrukturen som 
påverkas av resurser och kompetenser i andra delar av företaget, 
distributionskanaler samt allianser med andra företag. Till sist belyser 
Edvardsson (1996) den externa infrastrukturen i form av lagar och förordningar 
som en viktig påverkande faktor för ett företags tjänstesystem. För ett 
mäklarföretag blir det alltså aktuellt med förändringar i både den interna och 
den externa infrastrukturen vid ett borttagande av förbudet mot 
förtroenderubbande verksamhet. Först påverkas den externa infrastrukturen 
genom en ny fastighetsmäklarlag, som tillåter mäklarna att ta betalt för 
tilläggstjänster. Detta påverkar i sin tur den interna infrastrukturen då relationer 
och allianser med andra företag berörs. 
 
För att säkerställa att en tjänst skall uppnå önskad kvalitet och svara an mot 
tjänstekonceptet och tjänstesystemet måste processen specificeras i delprocesser 
och enskilda aktiviteter.  
 
3.1.3 Tjänsteprocessen 
 
Edvardsson (1996) beskriver tjänsteprocessen som den eller de kedjor av 
värdeskapande aktiviteter i vilken en tjänst kommer till. Den utgörs av 
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aktiviteter hos både samarbetspartners och kunder vilket gör det svårt för 
företaget att ha direkt kontroll över alla delar i processen. Detta är ur 
mäklarföretagens synvinkel intressant då ett utökat samarbete med andra 
företag innebär att olika delar av tjänsteprocessen hamnar på olika företag 
(Edvardsson, 1996). 
  
Då service/tjänster är något som produceras och konsumeras samtidigt är det 
viktigt att betona processen. Ett processynsätt där fokus ligger på processerna 
istället för resultatet är något som Rentzhog (1998) förespråkar. Eftersom det är 
processen som skapar resultatet är det processen som i första hand bör styras 
och förbättras. Väldigt viktigt är att fokus i processen alltid bör ligga på 
kärntjänsten förklarar Rentzhog (1998), vilket görs genom att applicera 
processynsättet på en övergripande nivå i företaget. Likaså förklarar Edvardsson 
(1996) vikten av att alla delprocesser i tjänsten är delaktiga i utvecklingen och att 
dessa inte enbart jobbar för att optimera sina egna processer. Det blir för 
mäklaren viktigt att han/hon tillsammans med sina samarbetspartners jobbar 
mot samma mål för att utveckla en bra tjänst. Syftet, att tillfredsställa kundens 
behov, nås via resultatet som de olika delprocesserna tillsammans skapar. Då 
kunderna tillfredsställs av processerna och inte funktionerna och det är därför 
viktigt att beskriva systemet utifrån ett processperspektiv och redogöra för var 
och ens uppgifter (Rentzhog, 1998).  
 
En process kommer näst intill alltid att få ett resultat av varierande omfattning 
eftersom de ingående resurserna och tjänsterna varierar. Det är inobjekten som 
processen transformerar till ett slutligt resultat. 
Leverantörens/samarbetspartnerns roll i detta är att förse processen med dem. 
Processen börjar i detta sammanhang med en kund/mäklare som har ett behov 
som måste uppfyllas för att dennes egna kunders behov skall kunna tillgodoses. 
Viktigt i en sådan situation är att kunden/mäklaren har en god relation med sina 
leverantörer. Detta nås genom att få till stånd en återkoppling på resultaten samt 
att de gör sitt bästa för att få dem att förstå sina egna behov (Rentzhog, 1998). 
 
Resultatet av en process beror, som tidigare förklarats, på hur väl processen 
fungerar men också på inobjektets kvalitet. Det blir då intressant att försöka 
förbättra inobjekten och ett bra sätt att göra det på är enligt Rentzhog (1998) att 
ha ett närmare samarbete med leverantörerna/samarbetspartnerna. För 
mäklarföretag blir detta intressant då mycket av de så kallade inobjekten 
levereras av deras samarbetspartners och det blir viktigt att ha ett gott 
förhållande till dem. 
 
3.2 Samverkan 
 
En av bakgrunderna till samverkan mellan företag är enligt Nilsson (1992) att 
det under 80-talet uppstod flertalet så kallade strategiska allianser mellan stora 
företag för att möta den då tilltagande internationaliseringen, exempelvis Volvos 
samarbetsavtal med Renault. Syftet vara att försvara sig mot konkurrens samt 
att ta tillvara på nya möjligheter. På senare tid har detta tankesätt om samverkan, 
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som hädanefter kallas samarbete, och strategiska nätverk blivit något man 
tillämpar även som mindre företag.  
 
Utgångspunkten för alla relationer är samspel (Ertzgaard, 2004). Syftet med att 
ha en affärsrelation till ett annat företag är tron om att man skapar ett större 
värde genom att samarbeta än vad man gör ensam. Relationer bygger således på 
samarbeten. Två företag har en relation sinsemellan genom att de samarbetar i 
något avseende (Ertzgaard, 2004). 
 
Samarbeten finns enligt Ertzgaard (2004) för att någon annan än företaget självt 
kan generera ett mervärde i affärsprocessen. Enligt Andersson (1982) är 
samarbeten en frivillig långsiktig överenskommelse med delad resurssamordning 
mellan två eller flera fristående företag, i detta fall mellan mäklarföretaget och 
de aktörer man väljer att samarbeta med. Även Nilsson (1992) är inne på samma 
linje och definierar samarbeten som långsiktiga arrangemang mellan företag som 
ger komparativa fördelar gentemot konkurrenter och talar även om samarbete 
som resurskomplettering. Har mäklarföretaget inte själva de resurser som krävs 
för att exempelvis teckna försäkringar, kan detta åtgärdas med hjälp av 
resurskomplettering från t.ex. ett försäkringsbolag. Norbäck (1978) beskriver 
samarbeten som de relationer som utvecklas mellan två företag som ett resultat 
av en ömsesidig överenskommelse om framtida resursutbyten, framtida 
gemensamma aktiviteter eller framtida gemensamt beslutsfattande. Gottfridsson 
(2005) skriver i sin rapport ”Tjänsteutveckling i flerpartsamverkan” att för att 
ett företag ska kunna bedriva en så effektiv organisation som möjligt behövs i 
de flesta fall någon form av resurskomplettering. De flesta företag har inte en 
tillräcklig bredd av resurser och mångfald för att kunna skapa de 
kunderbjudanden som behövs och efterfrågas. Man bör därför börja förlita sig 
till externa källor och på så sätt få tillgång till de resurser som är nödvändiga för 
att företaget ska kunna möta och utveckla de kunderbjudanden som behövs. 
Detta görs då enligt Gottfridsson (2005) genom olika former av samarbeten 
med externa aktörer.  
 
Gemensamt för ovanstående författare är att de anser att de flesta småföretag 
helt enkelt inte har de resurser som behövs för att själva kunna erbjuda det som 
förväntas och efterfrågas av dem. För att klara det måste man ömsesidigt 
komplettera och sammanordna sina resurser tillsammans med externa aktörer. 
Det är just detta som är problemet för de flesta mäklarföretag. Man har inte de 
resurser som krävs för att kunna erbjuda kunden det som förväntas. För att få 
tillgång till de resurser som behövs måste man samarbeta med andra aktörer 
som banker och försäkringsbolag.  
 
Tanken med samarbeten skriver Andersson (1982) är att småföretag ska kunna 
dra nytta av stordriftsfördelar samtidigt som man behåller sina 
smådriftsfördelar. Om man ömsesidigt jobbar mot ett gemensamt mål kan 
företagen enligt Andersson (1982) även uppnå sina individuella mål. 
Mäklarföretaget och dess samarbetspartner kan alltså integreras för en eller flera 
funktioner, medan man i alla övriga funktioner och hänseenden fortsätter att 
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vara helt fristående enheter. Ertzgaard (2004) anser att syftet med ett 
affärsmässigt samarbete är att man tror att ett större värde skapas tillsammans 
än om man agerar ensam. Nilsson (1992) menar att man genom ovanstående 
integration och relationsutveckling som småföretag även kan flytta fram sina 
positioner och uppnå komparativa konkurrensfördelar. Gottfridsson (2005) 
beskriver samverkan som ett sätt att koppla ihop interna och externa resurser 
och kompetenser och på så vis utveckla nya kunderbjudanden.  
 
Det enskilda mäklarföretaget, som kan ses som ett småföretag, har alltså mycket 
att vinna genom att långsiktigt samarbeta och utbyta resurser med andra aktörer. 
Enligt författarna kan företagets mål lättare uppnås, samtidigt som samarbete 
kan ge komparativa konkurrensfördelar och ett sätt att utveckla efterfrågade 
kunderbjudanden. Om mäklarna ingår samarbete med företag som kompletterar 
fastighetsförmedlingen, kan de alltså utveckla bättre kunderbjudanden och 
konkurrera med andra mäklarföretag på ett bättre sätt.  
 
Nilsson (1992) påpekar dock även det negativa som kan förknippas med 
samarbeten, vilket är risken för monopolsituation. Detta kan medföra att 
konkurrens elimineras och ogynnsam prisutveckling för konsumenten uppstår. 
Fenomenet är dock vanligare när det handlar om större företag. Även 
Andersson (1982) ser vissa negativa aspekter med samarbete. ”Samverkan är 
inte vare sig ont eller gott i sig självt. Samverkan är ett medel som kan ge 
förbättrat och försämrat resultat för de deltagande företagen. Avgörande är hur 
man samverkar och i vilken situation man samverkar.” (Andersson, 1982, s.8). I 
de avseenden parterna samarbetar satsar man på gemensamma resurser, delar på 
risker samt resultatet som samarbetet medför. Det behöver ju faktiskt inte alltid 
vara positiva resultat och det externa företagets risker påverkar under 
samarbeten nu även de interna förhållandena. Både Norbäck (1978) och 
Fernström och Kedström (1975) tar upp risken för konflikter och att dessa i 
många fall beror på det makt- och beroendeförhållande som råder. Norbäck 
(1978, s.44) definierar konflikt som ”en situation i vilken samarbetsparterna har 
oförenliga mål och där åtminstone en av parterna medvetet försöker blockera 
samarbetspartens måluppfyllelse för att öka sin egen måluppfyllelse.” Eftersom 
det finns både negativa och positiva aspekter i samband med ett samarbete är 
det viktigt att fördelarna väger över nackdelarna (Ertzgaard, 2004). 
 
Så även om samarbete i de flesta fall är något positivt kan negativa saker uppstå. 
Alla samarbeten kan inte vara lyckade. Så det gäller att vara medveten om att det 
i alla samarbeten kan uppkomma konflikter, oenighet, delade risker och resultat 
samt för konsumenten risken för monopolism. 
 
3.2.1 Värde 
 
De flesta samarbeten mellan företag baseras oftast på förväntningar på att något 
ekonomiskt värde kan uppstå. Detta är dock olika för olika affärsrelationer. 
Värde kan även vara ny teknologi, en produkt, en ny marknad, marknadstillväxt 
eller en starkare image (Ertzgaard, 2004). Ertzgaards (2004) undersökningar av 
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vad som ger företag värde visar dock att de flesta företag inte helt utesluter 
ekonomisk avkastning även om man får värde av andra faktorer också. Vid en 
lagändring får mäklaren nu även rätt till ekonomiskt värde, något som tidigare 
saknats vid de samarbeten mäklaren haft. Tidigare har mäklaren av sina 
samarbetspartners fått värden i form av exempelvis hjälp med att utföra en 
tjänst de själva inte kan utföra.  
 
Ertzgaard (2004) belyser dock risken för värdedestruktiva relationer. Detta 
uppstår när en affärsrelation tappar värdet och inte längre leder till lönsamhet, 
mer kunder eller marknadstillväxt osv. 
 
3.2.2 Företagets karaktär  
 
Det gemensamma för alla samarbetsrelationer är att det är värderingar 
inblandade. Det kvittar om det är en relation mellan två människor eller om det 
handlar om företag, det finns alltid värderingar som påverkar hur man upplever 
den andra parten. Det går inte att förutsätta att två parter i en relation har 
identiska värderingar, men förutsättningarna för ett gott samarbete och en bra 
relation ökar om man har förståelse för den andra parten och dennes 
värderingar (Ertzgaard, 2004). Dock kan det vara bra med en viss skillnad i 
värderingar då det skapar ”spänst och dynamik i en organisation som kan leda 
till ett hälsosamt och konstruktivt ifrågasättande.” Ertzgaard (2004, s. 23). 
 
Det som skiljer samarbete från enskilt företagande är enligt Andersson (1982) 
att det inte finns någon överordnad nivå eller chef som löser eventuella 
konflikter. Konflikterna måste istället utredas genom förhandlingar, samtidigt 
som de inblandade parterna har både egna och gemensamma mål, strategier och 
värderingar m.m. som de försöker uppnå. Detta kräver att det finns en viss 
balans mellan företagen så inte blockeringar uppstår. Mäklarföretagen bör alltså 
prioritera företag som har likvärdiga mål, strategier och värderingar för att 
undvika konflikter. 
 
Gottfridsson (2005) skriver att när interaktioner eller utbyten sker mellan två 
aktörer påverkar de involverade parternas karakteristik processen och 
relationen. T.ex. faktorer som företagens storlek, typ av organisationsform, 
organisationernas strategier samt vilket verksamhetsområde de olika parterna 
utövar sin verksamhet inom. Även erfarenheten företaget och dess personal har 
inverkat på den relation och samverkan som uppstår. Norbäck (1978) anser att 
det på motsvarande sätt kan tänkas att en överensstämmelse måste finnas 
mellan företagens motiv för samarbetet, dess organisation, omgivning och 
resultat. Det är viktigt för de två samarbetande företagen att vara målinriktade 
och att ha ett gemensamt mål (Norbäck, 1978). Gemensamma mål behövs 
enligt Rentzhog (1998) för att delprocesserna tillsammans ska skapa en bra 
tjänst som tillfredställer kundens behov.  
 
För att ett samarbete ska bli så framgångsrikt, långsiktigt och stabilt som möjligt 
krävs medvetenhet om varandras karaktär. Så genom att förstå sina 
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samarbetspartners och ha kunskap om vad de jobbar med ökar mäklarföretaget 
sina chanser att uppnå en god samarbetsrelation. 
  
3.2.3 Atmosfären mellan företagen 
 
En faktor som påverkar relationen mellan två företag är enligt Gottfridsson 
(2005) den atmosfär som råder mellan aktörerna. T.ex. vilka makt- och 
beroendeförhållanden som råder, grad av närhet, karaktären och förväntningar 
på samarbetet som finns.  
 
Vad gäller det beroende och den makt som uppstår mellan två samarbetande 
företag anser Norbäck (1978) att maktbalansen bestäms av hur beroende 
företagen är av varandra. Ju mer beroende en mäklare är av sin 
samarbetspartner ju mer makt får motparten, och vise versa. Nilsson (1992) är 
inne på samma spår gällande beroende och makt. Man talar om ett 
resursberoende som kan bidra till någon form av makt över det resursberoende 
företaget. Fernström och Kedström (1975) beskriver sambandet mellan 
beroendet hos en part och makten hos motparten. En parts beroende kan 
betraktas som motsatsen till motpartens makt. Är en part oberoende är 
motpartens makt liten. Är en part beroende är motpartens makt stor. Nilsson 
(1992) påstår dock att makt- och beroendeförhållanden inte är något bestående 
utan beror på individerna i systemet. Dessa individer kommer för eller senare 
att bytas ut och då förändras dessa förhållanden. Detta gäller främst mindre 
företag vars existens ofta beror på en person, företagsledaren.  
 
En annan faktor som påverkar atmosfären mellan företagen är enligt Nilsson 
(1992) förtroendet som finns för samarbetet. En förtroendefull atmosfär leder 
till bättre problemlösningar och samförstånd. Även Norbäck (1978) talar om 
vikten i att det föreligger ett förtroende mellan parterna. Han ser det som en 
förutsättning för att samarbetet ska bli omfattande och framgångsrikt.  
 
Ertzgaard (2004) hävdar att en relation blir bättre om det förekommer starka 
personliga band mellan företagen. Dock finns risken att för starka personliga 
band kan ta bort objektiviteten och flytta fokus från affären.  
 
En god atmosfär mellan mäklarföretaget och dess samarbetspartners är alltså att 
föredra för ett lyckat samarbete. Balanserat makt- och beroendeförhållande 
samtidigt som förtroendet sinsemellan är stort, kan leda till en gynnsam 
atmosfär och god relation. 
 
3.2.4 Tvingande relationer 
 
Ertzgaard (2004) tar upp det faktum att man inte alltid kan välja sina 
samarbeten själv. Av olika skäl kan en affärsrelation ibland vara tvingande. Han 
räknar upp ett antal exempel på tvingade relationer där ”intern leverantör inom 
en koncern” Ertzgaard (2004, s. 45) är ett exempel, och betyder att det 
föreligger en gemensam ägarstruktur. Flera mäklarföretag ingår idag i någon 
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koncern. Fastighetsbyrån i Swedbank-koncernen (Fastighetsbyrån, 2009a), 
Svensk Fastighetsförmedling i DnB Nor-koncernen (Svensk 
Fastighetsförmedling, 2009a) osv. Mäklaren har i dessa samarbetsrelationer med 
banker begränsade möjligheter att samarbeta med någon annan bank än den 
bank som ingår i koncernen.  
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4. Empiri 
 
Nedan har vi tänkt presentera och redogöra lite kort för de företag och verksamheter vi 
intervjuat. Samt redovisa en kort sammanfattning av de absolut viktigaste resultaten erhållna 
av intervjuerna.  
Eftersom samarbetena skiljer sig något har vi i empirin valt att dela upp dem i tre kategorier 
och sammanställa, sammanfatta och jämföra företagen inom verksamhetsområdena ”Bank”, 
”Städföretag”, ”Besiktning”.  
 
 

4.1 Fastighetsmäklaren 
 
Svensk Fastighetsförmedling ingår i bank- och finanskoncernen DnB Nor och 
har idag 210 kontor över hela landet, med ca 1000 medarbetare (Svensk 
Fastighetsförmedling, 2009a). På kontoret i Karlstad arbetar åtta 
fastighetsmäklare samt två assistenter (Svensk Fastighetsförmedling, 2009c). 
 
Fastighetsbyrån är marknadsledande på den svenska bostadsmarknaden och 
förmedlade under år 2008 ca 32000 bostadsaffärer. Fastighetsbyrån grundades 
1966 och har idag 230 kontor och ca 1100 medarbetare. Fastighetsbyrån ingår i 
Swedbank-koncernen och har ett nära samarbete med de lokala Swedbank- och 
sparbankskontoren (Fastighetsbyrån, 2009a). Fastighetsbyrån i Karlstad har 13 
medarbetare varav nio jobbar som fastighetsmäklare (Fastighetsbyrån, 2009b). 
 
1997 gick två av Stockholms mest framgångsrika mäklarföretag ihop och 
bildade HusmanHagberg AB. Sedan dess har man expanderat och återfinns nu 
på 60 kontor runt om i landet. HusmanHagberg har inte som mål att bli störst 
utan att vara den mest uppskattade fastighetsmäklaren i området 
(HusmanHagberg, 2009b). Kontoret i Karlstad har fem anställda 
fastighetsmäklare (HusmanHagberg, 2009c). 

4.1.1 Sammanfattning av mäklarintervjuerna 
 
Mäklare A, Mäklare B och Mäklare C anser alla att det behövs en ny lag. De är 
överens och hoppas att ändringen kommer möjliggöra för dem ta betalt för sina 
tilläggstjänster och att nya klarare regler tillkommer.  
 
Samtliga respondenter förklarar också att kringtjänster och en utökning av 
samarbetspartners är något som ses över centralt för de tre kedjorna. Där pågår 
just nu jobb med att knyta an de stora och rikstäckande företagen. Leverantörer, 
både nya och befintliga ses över. Mäklare C understryker dock vikten av att ha 
goda kontakter lokalt och även jobba för att utveckla dem.  
 
De ser tilläggstjänsterna som ett sätt att leverera kunden en bredare tjänst och 
en helhet. Samtidigt måste man vara noga med att inte flytta fokus från 
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kärntjänsten vilket skulle kunna innebära att själva fastighetsförmedlingen inte 
tas på allvar och blir lika mycket värt.  För Mäklare A kommer borttagandet av 
förbudet leda till att mäklarna blir mer motiverade till att göra ett bättre jobb 
gentemot de samarbetande företagen tack vare ersättningen. För dem är det 
främst en konkurrensfördel än ett sätt att tjäna pengar. Vilket görs genom att 
försöka erbjuda de bästa samarbetspartnerna. De pengar som inbringas genom 
förmedlingen av tilläggstjänster kommer att gå till lönen för den konsult man 
troligen behöver anställa för att sköta dessa tjänster. Vilket är anledningen till att 
ingen av dem förväntar sig någon stor ekonomisk fördel.  
 
Samarbetsrelationerna som de har idag, uppger alla tre, fungerar bra. Samtliga 
strävar efter att ha långsiktiga och stabila relationer och Mäklare C tillägger att 
kvalitet från båda företagen är en viktig faktor. Mäklare A är av samma mening 
och förklarar att det inte är pengarna som räknas vid val av samarbetspartner, 
utan det företag som ”ger mina kunder mervärde”.  Det är även viktigt att man 
har förtroende för varandra och har en god insikt i hur respektive företag jobbar 
och fungerar. För samtliga är det inte ett alternativ att ingå samarbete med ett 
företag som inte delar deras värderingar, mål eller strategier, även om det kan 
vara en fördel ekonomiskt.  
 
Enligt Mäklare A, Mäklare B och Mäklare C finns det nästan uteslutande 
fördelar med att samarbeta med andra företag. Genom ett bredare kontaktnät 
kan man erbjuda större värde för kunden. Det är även en fördel att snabbt ha 
möjligheten att rekommendera någon och som man tycker är bra, att man har 
ett ”batteri” med folk som kan ställa upp när det behövs tilläger Mäklare C. 
Mäklare A tror dock att det kan uppstå konkurrens om vem som har de bästa 
samarbetsparterna, vilket enligt henne kan vara en nackdel. Mäklare B tar upp 
nackdelen som finns med att företaget inte själv längre styr över hela processen. 
”Du är lite lämnad i händerna hos någon annan ibland.” De kan inte gå in och 
reglera den när de själva vill. Detta håller även Mäklare A och Mäklare C med 
om.  Mäklaren är på så sätt beroende av att de andra företagen gör ett bra jobb, 
annars levereras inte den av kunden önskade tjänsten. Samtidigt anser de att det 
är de själva som besitter makten och att de andra samarbetande företagen är 
mer beroende av mäklarna än vad mäklarna är av dem. Dock är det inget som 
utnyttjas på något sätt och Mäklare C förklarar att det viktigaste är att det finns 
en god relation mellan företagen. 
 
Mäklare C och Mäklare B tror inte att det skulle innebära någon skillnad i 
relationen mellan de samarbetande företagen om det vore tillåtet för mäklarna 
att ta betalt för tilläggstjänster. Mäklare C förklarar att det är ”Lika viktigt nu när 
vi inte tar betalt som om vi skulle få betalt”. Mäklare A däremot tror att 
relationerna till samarbetspartnerna skulle kunna vara annorlunda på så sätt att 
de kan ställa högre krav på mäklarna än vad de kan om ingen ersättning 
existerar. I dagsläget kan företagen inte ställa några högre krav på mäklaren utan 
är bara tacksamma om de levererar tjänsten till dem. De är överens om att 
mäklarens roll kommer förbli densamma även om denne erhåller rätt till 
ersättning för tilläggstjänsterna. Det som i så fall kommer påverkas är själva 
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verksamheten genom möjligheten att erbjuda fler tjänster som kan vara 
intressanta för kunden. Ur konkurrenshänseende kan det bli hårdare, varför det 
blir viktigt att knyta an de bästa, mest seriösa och pålitliga leverantörerna. 
Mäklare A är även inne på att det säkerligen kommer innebära mera arbete. 
”Men det kommer också räknas om i timmar, för man kommer få jobba mer 
för det”. Samtidigt har hon förhoppningen att detta kommer innebära 
ekonomiska fördelar för verksamheten. Att det kan motivera den enskilde 
mäklaren att hjälpa till med de här tjänsterna då det ökar lönen. I nuläget känns 
det enligt Mäklare A ofta som att man gör en massa merjobb men utan att man 
får ersättning för det. 
 
4.2 Bank 
 
Swedbank-koncernen har 912 Swedbankkontor runt om i Sverige, Ukraina och 
de baltiska länderna. Koncernen har även verksamheter runt om i hela världen 
och år 2008 var antalet anställda 21000. Visionen är ”den ledande finansiella 
institutionen på de marknader vi är verksamma” (Swedbank, 2009).  
 
DnB Nor är bland de ledande nordiska aktörerna inom bank, finans och 
försäkring, med 13000 medarbetare. Efter under en lång tid varit 
marknadsledande i Norge växer koncernen nu kraftigt även på den svenska 
marknaden. Inom koncernen återfinns straka varumärken så som Nordlands-
banken, Vital, Svensk Fastighetsförmedling och SalusAnsvar (DnB Nor, 2009). 
 
SEB är en av Europas ledande banker med ca 21000 anställda i 21 länder. 
Banken grundades redan 1856 och vänder sig till företag och privatpersoner 
med höga krav (SEB, 2009).
 

4.2.1 Sammanfattning av bankintervjuerna 
 
Både Bank B och Bank A har inte diskuterat eller gjort några större 
förberedelser inför ändringen av 14 § FML. Enda anledningen till att vår 
respondent för Bank A kände till lagändringen var att några studiekamrater till 
oss redan frågat henne om den några dagar tidigare. Däremot anser vår 
respondent för Bank C att han är väl insatt i att en lagändring och att den skulle 
innebära att mäklarna har möjlighet till ersättning. Då lagen förmodligen inte 
kommer gå igenom förens en bit in på 2010 är det en fråga som han tror 
kommer få större utrymme i framtiden och den åsikten delas av de andra. 
 
Syftet med samarbetena är för samtliga att närma sig kunderna och den 
ekonomiska transaktionen. På så sätt kan man också få en bättre och intimare 
dialog med kunden. Genom ett gemensamt arbete utvecklas erbjudandet och 
man delar på kostnader. Målet med samarbetet är för Bank B att med hjälp av 
mäklarföretagets varumärke på sikt kunna etablera sig fullt på den svenska 
marknaden och bli en ”fullservicebank”. Bank A å sin sida beskriver 
samarbetsmålet med att hålla sina volymstockar och knyta upp helhetsaffären 
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till sig. De har även samverkansdokument som beskriver hur de båda parterna 
vill att samarbetet ska se ut. För Bank C innebär samarbetet en stor möjlighet 
att agera och konkurrera med de andra stora aktörerna trots att de inte äger 
företaget. Den optimala samarbetsrelationen skall vara enkel. Det måste även 
finnas ömsesidig respekt och förståelse för varandras verksamheter, 
problemområden och möjligheter. Vilket i sin tur innebär att man måste ha en 
bra dialog till varandra. Det skall innebära fördelar för båda parter och slutligen 
är det viktigt att samarbetet följs upp och att man är öppen för förändringar och 
förbättringar. 
 
Ingen av bankerna ser några större nackdelar med samarbetet. Däremot stöter 
man alltid på problem när olika verksamheter ska integreras.  Bank C anser 
också att det kan krävas mer resurser för att ta hand om samarbetet. Därav 
måste det vara lönsamt för att det ska vara möjligt att driva.  Till sist belyser de 
liksom mäklarna vikten av att det andra företaget som man samarbetar med 
sköter sig då deras handlingar direkt påverkar även dem. Därför är de alla 
överens om att det är viktigt att företagen har en överensstämmande karaktär 
och trycker då särskilt på faktorer som varumärkeskännedom, storlek, 
distributionsform, organisationsform. Likaså är det för dem en förutsättning att 
relationerna är långvariga och stabila. Bank B menar att långvariga och stabila 
relationer säkerställer tillväxten och lönsamheten i företagen. Bank A håller med 
och menar att det är de enda relationer som fungerar i och med att de verkar 
under samma logga och är så pass hårt knutna till varandra. För Bank C är 
viktigt att ha en samsyn och poängterar att det måste innebära fördelar för båda 
parter.  Alla tre banker är överens om att det skall finnas en balans i makten 
mellan dem och mäklarföretagen och Bank B förklarar att ”alla är mån om att 
utveckla bästa möjliga möjligheter för framgång”. Likaså tycker Bank C att det 
är viktigt att båda parter har lika mycket makt.  
 
Samtliga respondenter tror inte att samarbetet kommer att påverkas av ett 
borttagande av förbudet mot förtroenderubbande verksamhet. En av bankerna 
förklarar situationen genom att mäklarföretaget är ett dotterbolag och inte kan 
rekommendera någon annan bank än dem. Därför kommer en ändring av lagen 
inte heller medföra att de kommer få betalt av banken. Både Bank B och Bank 
C tror att atmosfären kan påverkas positivt genom att det ”sporrar till ännu 
bättre affärsklimat” Teoretiskt skulle det kunna innebära ett bredare erbjudande 
som är bättre för kunden menar Bank B och ett för mäklarföretagen utökat 
utbud tilläggstjänster. På så sätt kan bankerna upphandla större volymer och 
pressa priserna vilket betyder att slutkunden blir vinnaren. Något som är viktig 
och som samtliga tar upp under vår intervju är att mäklarna och bankpersonal 
även i fortsättningen skall ha samma arbetsuppgifter.  
 
4.3 Besiktning 
 
Anticimex grundades 1934 som ett familjeföretag. Idag är det ett internationellt 
företag med ca 1700 anställda som återfinns i Sverige, Finland, Danmark, 
Norge, Tyskland och Holland. Man har sedan starten haft affärsidén att ge 
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kunden en garanti om skadefri miljö istället för att ta betalt för varje enskild 
sanering. Företagets motto lyder ”Att förebygga och skydda”. Numera hjälper 
man även fastighetsägare att spara energi i form av energideklarationer. 
(Anticimex, 2009) 

4.3.1 Sammanfattning av besiktningsintervjun 
 
Det har inte gjorts några förberedelser för lagändringen på kontoret i Karlstad 
utan de görs istället centralt på huvudkontoret i Stockholm. Vår respondent för 
kontoret i Karlstad har enbart erhållit information än så länge. Större delen av 
hans kunskap kommer från egna studier.  
 
Målet med Anticimex samarbete med mäklarföretag är att relationerna skall vara 
långvariga och stabila. Det handlar för dem mycket om förtroende men 
samtidigt måste det vara ekonomiskt lönsamt för att de skall kunna driva 
verksamheten. Mäklaren är inblandad i deras tjänst i princip från början till slut. 
Framförallt så är det överlåtelsebesiktningen där mäklaren fungerar som ett 
”språkrör” mellan besiktningsmannen och kunden.  
 
De samarbetar idag med de flesta mäklarföretag och tycker att samarbetet 
fungerar bra över lag. Fördelarna med deras samarbeten är att de har särskilda 
samarbetsavtal som reglerar dem. Med avtalet blir det lättare att avsätta tid och 
resurser samt att ha personal tillgänglig för mäklarna. Den enda nackdelen med 
deras samarbeten är svängningar i konjunkturen som direkt påverkar mäklaren 
och som i sin tur påverkar de anställda på Anticimex.  När det råder 
högkonjunktur har de som mest jobb och det kan bli svårt att erbjuda tider för 
mäklarna vilket är ett krav i avtalet.  
 
För Anticimex är det viktigt att de samarbetande företagen har samma karaktär 
som dem, att de är stora och rikstäckande. De skulle inte ingå samarbeten med 
företag som skiljer sig från deras värderingar och mål. Anticimex som 
varumärke har i dag en sådan tyngd men det går också fort att förlora det 
förklarar han. Trots att Anticimex har mycket stora samarbeten anser de att de 
kan bibehålla sin integritet. Med det menas att de har en nära kontakt men ändå 
jobbar var för sig. Det är viktigt att inte bli för nära för att fortfarande håll hög 
kvalitet och ett oberoende mot varandra.   
 
Av den information chefen för kontoret i Karlstad har, anser han inte att det 
kommer bli någon större förändring i relationen mellan dem och 
mäklarföretagen de samarbetar med. I så fall är det enbart rent administrativt 
som receptionisterna kommer att få utökade arbetsuppgifter. Han avslutar med 
att säga att den nya lagen förhoppningsvis kommer innebära flera fördelar. Att 
mäklarföretagen bygger upp en större organisation som gör det lättare att 
planera in tider och hålla fasta priser. Han tror också att många fler kommer 
använda sig av det vilket håller kostnaderna nere. Slutligen hoppas han att det 
inte kommer innebära fördyrade kostnader för kunden.  
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4.4 Städföretag 
 
Carlstad Städservice grundades med tanken att kombinera kundservice och ett 
tjänsteföretag. Carlstad Städservice främsta ledord är: Kvalitet, Flexibilitet, 
Kundservice. Företagets vision är att göra Carlstad Städservice till Värmlands 
ledande aktör inom sin bransch (Carlstad Städservice, 2009). 
 
Kharlborg Bemanning är en enskild firma med några få anställda som vid behov 
hyr in andra företag att utföra tjänsterna (Anders Kharlborg).  

4.4.1 Sammanfattning av städföretagsintervjuerna 
 
Tidigt under intervjun framkom att båda våra respondenter för Städföretagen 
var dåligt insatta i att FML just nu ses över och att det kan innebära möjligheter 
för mäklarna att få ersättning för de tilläggtjänster de förmedlar. För Städföretag 
A var det första gången han hörde talas om det över huvudtaget. Därav är det 
förståeligt att ingen av dem har gjort några förberedelser inför den heller.  
 
Målet med samarbetet är för Städföretag A att få mer kunder. Att 
mäklarföretagets kunder ska beställa sin städning hos dem och bli nöjda. Det är 
även för Städföretag B viktigt att göra ett bra arbete, få nöjda kunder, och på så 
sätt tjäna pengar. Han förklarar att det är faktorer som går hand i hand, nöjda 
kunder inbringar pengar. Båda strävar efter någon slags ekonomisk vinning i 
och med samarbetet, även om långvarighet och stabilitet också är 
grundläggande. För båda är det viktigt att personkemin stämmer överens och 
för Städföretag B är det även viktigt att ha roligt omkring det hela. Den 
optimala samarbetsrelationen är enligt Städföretag A ”ömsesidigt samarbete 
som båda gynnas av”. Städföretag B ser den relation som han har med 
mäklarföretaget som i princip optimal. En god kontakt med varandra samtidigt 
som den fungerar bra och är enkel.  
 
Städföretag A beskriver samarbetet som ett led där mäklaren står i mitten, där 
han agerar underleverantör och där kunden återfinns i slutet. Mäklaren har 
kontakten med kunden, som denne sedan för vidare till underleverantören vars 
uppgift blir att tillfredsställa kundens önskemål. Kunden slipper på så sätt själv 
ta kontakt med en aktör till, i detta fall städföretaget, utan den kontakten sköts 
direkt genom mäklaren. Likaså betyder det för Städföretag B ett utbyte som 
innebär fördelar för båda parter. De är överens om att den största fördelen att 
arbeta med mäklarföretag är tillgången till kunder. Att de genom mäklaren får 
direkt kontakt med kunder utan att själva behöva jaga dem. De är överens om 
att det även har sina nackdelar. Det gäller främst att de måste gå ner i pris. Att 
det inte finns några avtal som säkerhet gör att de känner sig tvungna att vara så 
flexibla som möjligt vilket innebär att de ibland arbetar även på röda dagar. 
Städföretag A kommer dock fram till att mängden arbete och tillgången till 
affärer och kunder överväger det negativa. 
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De båda lägger stor vikt vid de andra företagens karaktärer när de ska ingå 
samarbete. Städföretag B talar om ärlighet medan Städföretag A nämner 
faktorer som kvalitet, kundservice och flexibilitet som viktiga hos sina 
samarbetspartners. ”Vi ska tala samma språk helt enkelt”. Likaså är atmosfären 
mellan företagen viktig. Städföretag B förklarar att han har en väldigt 
”kompisaktig” relation med sitt mäklarföretag men tillägger vikten av att ha en 
balans mellan det privata och affärerna.  För Städföretag A är samarbetet med 
mäklarföretaget för nytt för att kunna uttala sig fullständigt, men han anser att 
atmosfären hittills varit bra och poängterar vad viktigt det är att ha förtroende 
för varandra vilket han har för dem.  
 
På frågan om de tror att samarbetet kan komma att påverkas av en lagändring 
som då först och främst skulle påverka dem genom att mäklaren får rätt till 
ersättning, svarar de båda att de inte tror att det blir någon marginell skillnad. 
Städföretag A tror dock att det finns en risk för att konkurrensen bland 
städföretagen kommer att öka. Vilket skulle kunna innebära att mäklarna börjar 
leta efter nya och kanske mer förmånliga samarbetspartners som kan erbjuda 
bra tjänster men samtidigt ge bra betalt. Blir detta fallet kommer konkurrensen 
bland städföretagen, som enligt Städföretag A redan är hög, att öka ännu mer 
vilket kan resultera i att han tvingas gå ner ännu mer i pris. Dock kommer det 
även innebära en större efterfrågan på städtjänster och för hans verksamhet 
innebär nyanställning av personal. Städföretag B ser en möjlighet i att det 
kanske kan skrivas mer fasta och utförliga avtal än vad som är fallet i dagsläget 
då de sinsemellan inte har några skriftliga avtal. Det han befarar är att han 
möjligtvis kan vara tvungen att höja priset på tjänsten för att kunna finansiera 
mäklararvodet. Att ändringen skulle påverka makt- och beroendeförhållandet 
med mäklarföretaget tror han inte. Där skiljer sig respondenternas mening åt 
och Städföretag A tror att det kommer uppstå mer balans i makt- och 
beroendeförhållandet om han betalar mäklarföretaget.  Slutligen tror båda att 
fördelarna är större och klart kommer överväga de nackdelar som följer med en 
borttagande av förbudet mot förtroenderubbande verksamhet.  
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5. Analys
 
Vår analys baseras på de teorier som presenteras i kapitel tre och den empiri vi fått fram 
genom intervjuer. Analysen är uppdelad i två delar. Första delen behandlar dagens 
samarbetsrelationer och i del två analyseras hur samarbetena kan påverkas av att förbudet 
mot sidoverksamhet upphävs. 
 
 

5.1 Analys av Mäklarföretagens nuvarande samarbetsrelationer  
 
De flesta mäklarföretag har redan i dagsläget samarbeten med externa aktörer. 
Genom dessa samarbeten kan mäklarföretaget kompensera för de resursbrister 
som förekommer och erbjuda de tilläggstjänster till kärnverksamheten som är 
nödvändiga för att tillgodose konsumentens utvecklade sekundärbehov 
(Grönroos, 2008; Edvardsson, 1996; Olsen, 1993; Andersson, 1982; Nilsson, 
1992; Norbäck, 1978). I nuläget är det dock inte tillåtet för mäklaren att i 
kombination med fastighetsförmedling driva verksamhet som kan ge anledning 
till misstanke om att den opartiska ställningen äventyras. Mäklaren får heller inte 
ta betalt för det denne eventuellt förmedlar. Nedan analyseras hur 
mäklarföretagens samarbeten ser ut idag när det enligt lag inte är tillåtet att ta 
betalt för tilläggstjänster. Vi utvärderar varje verksamhets syn på samarbetet för 
sig, för att slutligen sammanfatta samtligas synsätt.  
 
5.1.1 Mäklarnas syn på samarbetet 
 
Samarbete betyder att man har ett resursutbyte sinsemellan (Nilsson, 1992). 
Gottfridsson (2005) menar att det krävs resurskomplettering för att företagen 
skall kunna bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt. Företag har ofta inte 
den bredd och mångfald av resurser som behövs för att ge det kunderbjudande 
som efterfrågas. Detta behov uppfylls i stället av samarbete med externa 
aktörer. Mäklarna får genom att samarbeta med andra företag helt andra 
möjligheter att erbjuda ett bredare utbud av tjänster till sina kunder. 
 
Alla tre representanter för mäklarföretagen har gemensamt en positiv syn till 
deras samarbeten. Däremot ser det lite olika ut vilket dels beror på vilket 
mäklarföretag det är samt vilken samarbetspartner det handlar om. Vissa 
samarbeten avtalas på lokal nivå och andra på central. Vissa är med stora företag 
i en gemensam koncern och andra med små enskilda firmor, och så vidare.   
 
Samtliga mäklare anser att långsiktiga och stabila relationer är viktigt och 
betecknar den optimala samarbetsrelationen som ett utbyte där båda känner sig 
nöjda. Förtroendet för varandra är kanske den allra viktigaste förutsättningen 
för ett gott samarbete vilket de alla påpekar någon gång under intervjun. Detta 
styrks av Nilsson (1992) som menar att förtroendet är en stark faktor som 
påverkar atmosfären och leder till bättre problemlösningar och samförstånd. 
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Även Norbäck (1978) tar upp förtroende som något som gör samarbetet 
omfattande och framgångsrikt.   
 
Genom samarbeten kan man ta tillvara på nya möjligheter och på så vis kunna 
konkurrera med andra företag. Nilssons (1992) definierar samarbete på detta 
sätt, att det är en relation som ger komparativa fördelar gentemot konkurrenter. 
Det är även det som mäklarna tar upp som den största anledningen till varför de 
idag erbjuder tilläggstjänster. Det ger ingen ekonomisk fördel i dagsläget 
förutom möjligtvis ett utbyte av kunder. Däremot förklarar Olsen (1993) att det 
förutom kärntjänsten som är ett primärt behov, även finns sekundära behov. 
Hit hör mäklarens tilläggstjänster.  Det är viktigt att båda behoven tillgodoses 
enligt Olsen (1993). I detta hänseende blir det också viktigt att lyfta fram vad 
angeläget det är att mäklarnas kärntjänst också förblir det. Alla mäklarna är här 
överens om att de aldrig medvetet kommer flytta fokus från kärntjänsten. 
Däremot finns en oror att det kan bli så. Detta kan undgås enligt Rentzhog 
(1998) genom att fokus i processen alltid ligger på kärntjänsten.  
 
Som en del av ett större erbjudande uppstår nackdelen att man inte kan styra 
hela processen längre. Man är i stället på vissa områden ”lämnade i händerna åt 
någon annan”, som en av mäklarna säger. Det belyses även av Edvardsson 
(1996) som förklarar att en process utgörs av aktiviteter hos flera 
samarbetspartners vilket då gör det svårt för det enskilda företaget att ha 
kontroll över alla delar. Alla samarbeten kan inte vara lyckade och man bör vara 
medveten om att konflikter, oenigheter och delade risker kommer alltid finnas. 
För att undvika detta är det enligt Andersson (1982) viktigt att det finns en 
balans mellan företagen. Dessutom är det för samtliga mäklare viktigt att deras 
samarbetspartners utgörs av företag med mål, värderingar och strategier som 
stämmer överens med deras egna.  
 

”Vi ska ju vara på samma plan, vi ska ju känna direkt att det här är kvalitet 
och att de tar hand om kunden på bästa sätt. Annars kvittar det vad de 
heter, utan det är kvalitet och samma tänk som vi har. Att de vill att 
kunden kommer åter. Om de är stora eller små, det spelar ingen roll.”       
( Mäklare C) 

 
I dagsläget beskrivs mäklarföretagens och de samarbetande företagens beroende 
sinsemellan som någorlunda neutrala. De anser att båda parter skulle klara sig 
utan varandra. Däremot kan man se det som att mäklarna har en större 
möjlighet att byta samarbetspartner om de upplever att samarbetet inte funkar. 
På så vis besitter de makten. Norbäck (1978) förklarar att maktbalansen bestäms 
av hur beroende företagen är av varandra. Fernström och Kedström (1975) 
beskriver att ena parten är beroende medan den andra parten har makten. Det 
är enligt mäklarna de som har kunderna och då de inte får någon ersättning från 
sina samarbetspartners idag kan de ställa krav på ett helt annat sätt.  
 
5.1.2 Bankernas syn på samarbetet 
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Det som är karaktäristiskt för samarbetet med bankerna är att det mesta sköts 
på central nivå. Mäklarföretaget på lokal nivå kan sällan själv välja fritt vilken 
bank de vill samarbeta med, utan det bestäms på högre nivå. För två av för 
denna uppsats intervjuade mäklare, råder koncernförhållanden. Fastighetsbyrån 
ingår i Swedbank-koncernen och Svensk Fastighetsförmedling i DnB Nor-
koncernen. Ett koncernförhållande kan enligt Ertzgaard, 2004 ses som en 
tvingande relation, där mäklarföretagets valmöjligheter är begränsade. I och med 
en gemensam ägarstruktur kan inte mäklaren på lokal nivå välja en annan 
samarbetspartner än den som ingår i koncernen. Den intervjuade 
representanten för Swedbank uppger att ersättning till mäklaren ej är aktuellt. 
Denne menar att båda parter är bundna till varandra och att det handlar om ett 
”give and take”, där man slussar kunder till varandra. HusmanHagberg däremot, 
har endast ett avtalat samarbete med SEB. På SEB förklarar man att mäklaren 
har möjlighet att rekommendera vilken bank han eller hon vill, men ser 
naturligtvis helst att de rekommenderar SEB.  
 
Den optimala relationen utgörs enligt bankerna av ömsesidig respekt och 
förståelse för varandra. Det är även ett konstant givande och tagande vilket gör 
det viktigt att samarbetet följs upp och man är öppen för förändringar och 
förbättringar. Dessutom betonas att samarbetet skall vara enkelt. Rentzhog 
(1998) förklarar i sin modell av tjänsteprocessen vad viktigt det är att ha en god 
relation med sina leverantörer. Vilket enligt honom nås genom en återkoppling 
på resultaten och samt att de gör sitt bästa för att visa sina behov.  
 
Bankernas mål för samarbetet med mäklarföretaget är att erbjuda kunden en 
helhetslösning vilket även mäklarna i sina intervjuer betonar stark. Man har 
således ett gemensamt mål vilket enligt Norbäck (1978) är att föredra för att ett 
samarbete ska fungera så bra som möjligt. Konkurrens, större volymstockar och 
en närmare relation till kunden hör också de till de uttalade målen. Mål som 
bekräftas av Nilsson (1992) som viktiga och realistiska vid ett samarbete.  
 
Enligt bankerna finns det nästan enbart fördelar att samarbeta med ett 
mäklarföretag. Man hjälps åt att hitta kunder till varandra och utbyter kunskap 
som fungerar som berikande för båda sidor. Gottfridsson (2005) tar upp 
samarbeten som ett sätt att koppla ihop interna och externa resurser för att 
utveckla ett nytt kunderbjudande, för att få den bredd av resurser och mångfald 
som behövs för att kunna skapa de erbjudanden som efterfrågas. Bankerna 
upplever även fördelar ekonomiskt då de kan erbjuda bättre priser genom att de 
delar på kostnaderna.  
 
En nackdel är enligt de intervjuade bankrepresentanterna att problem kan 
uppstå organisatoriskt när olika verksamheter skall integreras. Dessutom ligger 
det en stor nackdel i att de påverkas av hur de andra företagen handlar. Går det 
dåligt för en part påverkar det ofta även den andra parten, men på samma sätt 
kan man även dra fördelar av att det går bra för någon part. Norbäck (1987) är 
noga med att belysa interaktionen mellan två företag. Aktiviteterna skall kunna 
länkas samman vilket är extra viktigt då den enes aktiviteter påverkar den andres 
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och vise versa. Hur effektivt aktiviteterna sen görs påverkar företagens 
måluppfyllelse och samarbete. 
 
Något som alla banker har gemensamt och förklarar som viktigt är att deras 
samarbetspartner har samma kraktär, särskilt när det gäller varumärke, 
värderingar och storlek. Detta instämmer Norbäck (1978) med och tydliggör att 
det krävs en överensstämmelse mellan företagens karaktär för att samarbetet 
skall bli framgångsrikt och stabilt. 
 
Enligt Norbäck (1987) bestäms maktbalansen mellan företagen hur beroende 
man är av varandra. Nilsson (1992) förklarar dock att detta makt- och 
beroendeförhållande inte är något bestående utan beror på individerna i 
systemet, som förr eller senare kan bytas ut, vilket förändrar förhållandena. 
Detta är SEB noga med att tala om då deras samarbete utgörs till stor del av den 
lokala marknaden och relationerna där varför det är viktigt med en nära relation. 
När det gäller beroende och makt råder en gemensam syn att bank och 
mäklarföretag är starkast tillsammans och att det finns en balans i 
maktförhållandet. De vill också att relationerna är långsiktiga och stabila då det 
säkerställer tillväxten och lönsamheten. För Swedbank och DnB Nor är det de 
enda relationerna som fungerar då de ingår i samma koncern och är så pass hårt 
knutna till varandra. 
 
5.1.3 Besiktningsföretaget syn på samarbetet  
 
Samtliga av de intervjuade mäklarföretagen samarbetar med besiktningsföretaget 
Anticimex. Även här upphandlas samarbetsavtalen centralt. Anticimex har 
dessutom en väldigt stor marknadsandel på besiktningsmarknaden, hela 95 
procent av marknaden i Karlstad enligt representanten för Anticimex. Detta 
bidrar till att mäklarföretagen inte har så mycket mer att välja på mer än att 
samarbeta med just Anticimex. Så även för detta samarbete kan man säga att det 
är något av en tvingande relation (Ertzgaard, 2004). Den intervjuade uppger 
dock att det börjar komma upp nya intressenter på marknaden vilket kan bidra 
till ökad valmöjlighet för mäklaren.  
 
I avtalen definieras krav och motkrav, vilket ser väldigt olika ut beroende på 
vilket mäklarföretag det gäller. Några är förbundna att strikt rekommendera 
enbart dem medan andra har mycket friare villkor och får rekommendera i 
princip vem de vill. Motkraven på Anticimex består i att inom en viss tidsram 
kunna leverera en besiktningsman till deras tjänst. Ett avtal gör det lättare att 
avsätta tid och resurser för mäklarna. Den enda nackdelen med samarbetet som 
Anticimex kan komma på är att de påverkas mycket av hur mäklarna berörs av 
konjunkturen. När de befinner sig i en högkonjunktur får besiktningsmännen 
också mycket mer att göra. De kan då få det svårt att hålla kraven som finns i 
avtalet och får jobba under helger. Andersson (1982) beskriver det också som 
en nackdel då det inte bara är det egna företagets handlingar som påverkar 
företaget.  
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Anticimex mål med samarbetena med mäklarföretagen är att ha långvariga och 
stabila relationer. De tar även upp förtroendet som en viktig del. Utan det blir 
det svårt att överleva i en stad som Karlstad. Just förtroende är något som 
samtliga i vår undersökning tar upp som en av grundstenarna och det är väldigt 
viktigt enligt Nilsson (1992) då det är en förutsättning för att samarbetet skall bli 
omfattande och framgångsrikt. Det är även viktigt för Anticimex att de liksom 
de andra företagen är stora och rikstäckande samt har lika värderingar och mål. 
Anticimex som varumärke har en sådan tyngd idag och det är inget de vill 
riskera. 
 
Trots att mäklaren är iblandad i en stor del av besiktningsmännens uppgifter 
och deras samarbeten med företag generellt är många och stora tycker 
Anticimex att de lyckas bevara sin integritet, vilket är viktigt för att behålla hög 
kvalitet och ett oberoende gentemot varandra. Detta understryks av Andersson 
(1982) som förklarar att man ömsesidigt skall ha ett gemensamt mål för att även 
uppnå sina individuella mål. Detta sker genom att företagen integreras i en del 
av varandras funktioner samtidigt som övriga funktioner fortsätter att vara helt 
fristående.  De anser sig inte heller vara beroende av samarbetena på kort sikt. 
Däremot är de det på lång sikt då det alltid finns en risk att andra intressenter 
kommer in på marknaden. De strävar alltid efter att göra kunden nöjd och 
försöker istället överleverera.  
 
5.1.4 Städföretagens syn på samarbetet 
 
Det som karaktäriserar de samarbeten mäklaren har med städföretagen är att de 
ligger på en mer personlig nivå än de andra samarbetsrelationerna. Atmosfären 
mellan företagen är som en av de intervjuade personerna beskriver det mer 
”kompisaktig”. Samarbetena avtalas även på lokal nivå, oftast genom muntliga 
avtal, och städföretagen är i många fall små verksamheter med några få 
anställda. Detta kan enligt Ertzgaard (2004) vara både positivt och negativt. De 
flesta affärsrelationer gynnas av starka personliga band, men att det även kan ta 
bort objektiviteten och flytta fokus från själv affären.  
 
En av de intervjuade beskriver samarbetet som ett led där mäklaren står i mitten 
och sköter kontakten mellan kunden och honom som underleverantör. På så 
sätt slipper kunden själv ta kontakt med städföretaget. Rentzhog (1998) 
beskriver det som en tjänsteprocess där mäklaren är kund till leverantören, alltså 
städföretaget. Leverantören har i uppgift att tillgodose kundens behov. 
Städföretaget tillgodoser alltså mäklarens behov, som i sin tur har egna kunders 
behov att uppfylla, vilket är säljaren och köparens önskningar. Det optimala 
vore enligt ett av städföretagen att ha en relation där man har ett ”ömsesidigt 
samarbete som båda gynnas av”, precis så som Norbäck (1978) beskriver 
samarbete.  
 
Fördelarna med samarbetet är enligt de båda städföretagen att de genom 
mäklarna får tillgång till kunder utan att behöva marknadsföra sig. Båda parter 
får värde av relationen (Ertzgaard, 2004). Mäklaren får av städföretaget resurser 
att tillgodose kundernas efterfrågan på städhjälp i samband med en 
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bostadsförsäljning, och städföretaget får tillgång till kunder utan att behöva 
marknadsföra sig.   
 
För att ett samarbete ska vara framgångsrikt bör parternas karaktärer 
överensstämma (Norbäck, 1978). Båda intervjuade uppger att deras 
samarbetspartners karaktärer är mycket viktigt. Ett av städföretagen har som 
policy att erbjuda kvalitet, kundservice och flexibilitet, och lägger där av stor 
vikt vid att de samarbetande företagen också eftersträvar dessa faktorer. 
Företagen ska tala samma språk helt enkelt. 
 
Atmosfären mellan företagen anser de båda vara bra. De nämner precis som 
Nilsson (1992) att det är mycket viktigt att båda parterna har tillit och 
förtroende för varandra. Dock finns en viss obalans vad gäller makt och 
beroende. Mäklarföretaget har ett visst maktövertag i form av att de när som 
helst kan byta ut städföretaget mot ett annat städföretag. Städföretaget i sin tur, 
är mer beroende av mäklarföretaget eftersom de kunder mäklaren levererar dem 
är en stor del av dess verksamhet. Detta styrks av Norbäck (1978) som säger 
just det, att ju mer beroende att företag är av sin samarbetspartner ju mer makt 
får motparten. Mäklarföretagets oberoende bidrar till att städföretagets makt blir 
liten (Nilsson, 1992). När makt- och beroendeförhållandet är skevt anser en av 
de intervjuade att det blir extra viktigt med förtroende och ömsesidighet.  
 
5.1.5 Sammanfattning 
 
Vi kan konstatera att ett mäklarföretags samarbeten kan skilja sig åt beroende på 
vilket företag eller verksamhet man samarbetar med. Samarbetet med bankerna 
är ofta av en mer bindande karaktär med små valmöjligheter för mäklaren. 
Detsamma gäller för samarbetet med Anticimex som har en så stor del av 
marknaden och därmed i de flesta fall är den enda möjliga samarbetsparten. Det 
samarbete som skiljer sig mest är därmed de med de små städföretagen. Här är 
det personliga band och muntliga avtal som är det karaktäristiska.  
 
De intervjuade, oberoende av verksamhet och karaktären på samarbetet, anser 
relationen till varandra vara mycket god. Att de genom dessa samarbeten kan 
utnyttja varandras resurser och kompetens för att på så sätt kunna erbjuda 
kunden en helhet, för att kunna konkurrera med andra, samt att byta kunder 
med varandra.  
 
Den eftersträvade relationen är för samtliga aktörer långvariga och stabila, där 
stort förtroende och god atmosfär är mycket viktigt. Där ömsesidighet och 
förståelse för varandra är det optimala. Karaktären på företaget är också något 
som är av betydelse. Att företagen talar samma språk och har samma 
värderingar.  
 
Vad gäller makt- och beroendeförhållandet är det något så gott som alla vill ska 
vara i balans. Detta är dock inte fallet för några av samarbetena. För de mindre 
verksamheterna, i detta fall städföretagen, kan ett visst maktövertag hos 
mäklaren upplevas, då denne lätt kan byta städföretag. Städföretagen ansåg sig 
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även vara väldigt beroende av tillgången av mäklarens kunder. Medan det för 
banken ofta är den som har makten, pga. Koncernförhållandet, samt att de är så 
pass stora verksamheter att mäklarens kunder inte har någon markant påverkan.  
 
5.2 Analys av ett upphävande av 14§:s (FML) påverkan på 
mäklarföretagets samarbeten 
 
Efter att ha analyserat hur samarbetsrelationerna ser ut idag, ska vi nu analysera 
vad ett upphävande av förtroenderubbande verksamhet kan ha för påverkan på 
samarbetet mellan företagen. 
 
Samtliga mäklare som vi intervjuat anser att det finns ett behov av en ny 
fastighetsmäklarlag. Utvecklingen på fastighetsmarknaden har varit stor och 
lagen känns i dagens samhälle ur många hänseenden föråldrad och otillräcklig 
(SOU 2008:6). En av mäklarna anser till och med att just förbudet mot 
förtroenderubbande verksamhet aldrig ens borde ha funnits. Att en mäklare 
alltid gjort oerhört mycket jobb utöver själva fastighetsförmedlingen, dessutom 
utan att få betalt för det. Han berör speciellt lånebiten, att mäklare länge sett till 
att kunden fått bra villkor av banken. Mäklare är enligt honom bankens största 
kund, så varför ska inte banken betala för att mäklaren slussat kunden till dem? 
Enligt Ertzgaard (2004) ska en affärsrelation inbringa värde för båda parter. I 
detta fall är mäklaren uppenbarligen inte nöjd över det värde samarbetet 
avkastar. Även om samarbetet med externa aktörer är nödvändigt för att kunna 
tillgodose kundens sekundärbehov (Grönroos, 2008), vill mäklaren få ut värde i 
form av ekonomisk avkastning (Ertzgaard, 2004). 
 
Alla mäklarna är överens om att det är mycket viktigt att fokus fortsatt ska ligga 
på kärntjänsten och att övriga tjänster kan vara ett sätt att krydda verksamheten 
och ge kunden bättre service. Att kunna erbjuda kunden en helhet, ett 
tjänstepaket. De tjänster mäklarna talar om som de mest betydelsefulla är de 
mest för fastighetsförmedlingen mest relevanta, som exempelvis flytthjälp, 
städning, försäkring och lån. Kunden förväntar sig att få hjälp med detta utöver 
själva fastighetsförmedlingen, de har ett sekundärbehov (Grönroos, 2008). Men 
eftersom mäklaren själv inte kan städa huset eller förmedla lånet måste han få 
den hjälpen någon annanstans ifrån. Man måste som Norbäck (1978) beskriver 
det, utveckla relationer med syfte att ömsesidigt komma överens om framtida 
resursutbyten. Man måste finna samarbetspartners som kan utföra de tjänster 
som kunden förväntar sig vid en bostadsaffär.  
 
I dag finns, som tidigare redogjorts, redan samarbeten med företag som kan 
utföra de här förväntade tjänsterna. Den största skillnaden och det som kan 
tänkas påverka samarbetena mest är enligt mäklarna att de tillåts ta betalt. Hur 
de tror att det kommer påverka samarbetet med företagen är dock olika. En 
mäklare tror att samarbetet förändras i det hänseende att samarbetsparterna kan 
ställa högre krav på mäklaren i och med att de nu blir tvungna att betala denne. 
Nu kan de externa aktörerna inte ställa några högre krav på mäklaren utan är 
bara tacksamma om mäklaren levererar kunden till dem. De externa aktörerna 
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är alltså i nuläget nöjda med det värde de får ut av relationen i form av nya och 
fler kunder, vilket t.ex. minskar deras marknadsföringskostnader. Men om de i 
framtiden måste betala mäklaren för dessa kunder, är frågan om kundvärdet 
överväger det faktum att de måste betala. Relationen kan bli värdedestruktiv 
(Ertzgaard, 2004). En samarbetspart nämner exempelvis prishöjning av sina 
tjänster för att ha råd att ge ersättning. 
 
Målet med tilläggstjänsterna varierar något mellan mäklarna. Ett mål som nämns 
är att man kan erbjuda kunden ett bättre och bredare tjänstepaket. Ett annat är 
att tilläggstjänsterna blir ett sätt att konkurrera med andra mäklarföretag genom 
att erbjuda de bästa tjänsterna utförda av de bästa företagen. Det blir alltså ur 
konkurrenshänseende viktigt att knyta de bästa företagen med kända 
varumärken till sig eftersom samarbete är ett sätt att ge företag komparativa 
fördelar gentemot sina konkurrenter (Nilsson, 1992). Mäklarna upplyser om att 
det på central nivå för samtliga mäklarföretag pågår någon form av översikt av 
befintliga resurser och att man jobbar för fullt för att knyta an stora och 
rikstäckande företag, för att på så sätt kunna ge kunden det bästa tjänstepaketet. 
Man ser över befintliga och eventuellt nya samarbetspartners, och troligtvis 
kommer detta utvecklas ytterligare när lagen väl går igenom. 
 
En risk som kan uppstå vid samarbeten gällande tilläggstjänsterna och det 
faktum att externa aktörer ger mäklarna betalt för att de ska förmedla just 
dennes tjänst är enligt en av mäklarna att man kan bli ”färgad” och på så sätt ge 
kunden dåliga råd. Att man rekommenderar tjänster utförda av företag man 
innehar ett samarbete med som kanske inte är det bästa för kunden. Det är just 
det dagens lag har i syfte att förhindra. Att mäklaren vid sidan av 
fastighetsförmedlingen utför sådant som kan äventyra ställningen som opartisk 
mellanman. (SOU 2008:6) Det är för mäklarna viktigt att ha bra 
samarbetspartners som man med gott samvete kan rekommendera vidare till 
kunden. Att båda parter har en tro på att den andre gör ett bra jobb för kunden. 
Det ska föreligga en förtroendefull atmosfär som leder till bra problemlösningar 
och samförstånd (Nilsson, 1992).  
 
För banksamarbetenas del kommer lagändringen inte att innebära särskilt 
mycket. Troligtvis kvarstår de förhållanden som råder idag. Ersättning till 
mäklaren är inte aktuellt menar en av bankerna då de har ett så stort utbyte av 
kunder att det går jämnt ut. En annan bank förklarar att de är beredda att betala 
mäklarna det som det kostar dem att hitta en ny kund. Sammanfattningsvis tror 
två av bankerna att en lagändring skulle kunna leda till ett ännu bättre 
affärsklimat företagen emellan, som sporrar mäklarna att jobba mer för 
samarbetet. 
 
Inte heller samarbetet med Anticimex lär påverkas nämnvärt på grund av den 
nästan rådande monopolsituationen. Man kommer att fortsätta samarbeta på 
samma sätt som förut. Dock är Anticimex beredda att ge mäklaren betalt för att 
denne rekommenderar kunder. 
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Den största skillnaden kommer troligtvis att bli för städföretagen i form av ökad 
konkurrens inom städbranschen. En av de intervjuade på städföretagen tror att 
efterfrågan på städtjänster kommer öka hos mäklarföretagen och i och med 
detta kommer efterfrågan på städtjänster från mäklarna att öka. När fler 
mäklarföretag knyter städföretag till sig ökar konkurrensen att erbjuda den bästa 
städtjänsten till bästa pris. Detta kan dock regleras genom att fler skriftliga avtal 
kan skrivas företagen emellan, vilket inte är fallet i dagsläget. Det ökar 
säkerheten för städföretagen och jämnar ut den obalans i makt och beroende 
som nu råder. Den andre städrepresentanten spekulerar däremot i om han kan 
bli tvungen att höja priset på sina tjänster istället, för att ha råd att ge mäklaren 
betalt helt enkelt. 
 
Flera av de intervjuade tror att efterfrågan på fastighetsrelaterade tjänster 
kommer att öka vid en lagändring. Detta leder i sin tur till ökade volymer och 
därmed pressade priser för slutkunden.   
 
5.2.5 Sammanfattning 
 
De största skillnaderna för den enskilda verksamheten kommer antagligen vara 
för mäklarföretagen. Man har länge efterfrågat en lagändring och saknaden av 
ersättning för utfört jobb har varit stor. I och med en lagändring hoppas 
mäklarna kunna erbjuda kunden en helhetslösning, med ett brett utbud av 
tjänster. Man hoppas också kunna konkurrera med andra mäklarföretag genom 
att knyta an bra samarbetspartners med likvärda värderingar och kända 
varumärken. Alla mäklare tar dock upp vikten av att själva kärntjänsten 
fastighetsförmedling inte påverkas. Att fokus fortsatt ska ligga på att förmedla 
bostäder.   
 
Relationen och samarbetet som finns i dagsläget tror ingen av de intervjuade 
kommer påverkas nämnvärt. Man hoppas och tror att samma goda atmosfär 
och stora förtroende kommer kvarstå. Som vi tidigare konstaterat ser 
samarbetena olika ut och på samma sätt kan vi konstatera att påverkan av 
upphävandet av 14§ (FML) blir olika beroende på verksamhet. För bankernas 
del kommer antagligen inget förändras eftersom de redan idag har ett så nära 
samarbete utformat på central nivå. Den största påverkan blir troligen för de 
mindre företagen i form av ersättningar till mäklaren, vilket dock kan bidra till 
att makt- och beroendeställningen kan komma att utjämnas.  
 
De flesta talar även om en ökad efterfrågan av fastighetsrelaterade tjänster hos 
mäklaren vilket utvidgar möjligheten för fler företag att ta sig in och därmed en 
ökad konkurrens. En ökad konkurrens kan i sin tur leda till att företagen måste 
pressa priset på sina tjänster för att mäklaren ska välja just dem. Detta resulterar 
främst i lägre priser, och slutkunden blir vinnaren.  
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6. Slutsats 
 
Vi ska i slutsatsen redogöra för vad vi kommit fram till och försöka svara på uppsatsens 
syfte. 
 
 
 
Syftet med denna uppsats är att förklara hur mäklarföretagens samarbeten med 
andra företag ser ut, och hur dessa samarbeten påverkas av ett upphävande av 
förbudet mot förtroenderubbande verksamhet.   
 
Vi har kommit fram till att alla samarbeten ser olika ut och är unika på sitt sätt. 
Däremot kan vi utav vår undersökning urskilja tre olika slag eller former av 
samarbetsrelationer. Dessa anser vi vara representativa för de flesta av 
mäklarens samarbetsrelationer. Banksamarbetet får representera de samarbeten 
som råder inom ett koncernförhållande, där friheten är begränsad, och kan ses 
som en något tvingande relation. En karaktäristisk faktor för samarbetet är att 
mycket upphandlas centralt, och ger därmed mäklarföretagen på lokal nivå små 
möjligheter att påverka sina samarbeten. Däremot kan samarbeten inom en 
koncern bidra till stordriftsfördelar, vilket i sin tur bidrar till lägre priser för båda 
parter samt slutkunden. Vad gäller städföretagen får dessa representera de 
samarbeten som finns med mindre verksamheter på den lokala marknaden. 
Dessa samarbeten kännetecknas av en mer personlig relation företagen emellan, 
där personkemi och förtroende spelar stor roll. Avtalen är ofta muntliga och 
kan bidra till obalans i makt och beroende. Den tredje samarbetsformen vi 
genom denna uppsats kunnat urskilja utgörs av ett samarbete där ena parten 
befinner sig i en näst intill monopolistisk situation, vilket i denna uppsats 
representeras av besiktningsföretaget. Eftersom besiktningsföretaget innehar en 
så stor marknadsandel blir mäklarföretagets valmöjligheter att kunna välja andra 
besiktningsföretag begränsade. Detta förhållande blir ett slags mellanting av de 
föregående två samarbetsformerna. Samarbetet kan liknas vid 
koncernförhållandets tvingande relation, men då ingen gemensam ägarstruktur 
finns är parterna inte lika bundna, utan kan avsluta ett samarbete om detta är 
nödvändigt.  
 
Efter en kortare eftersökning har vi dragit slutsatsen att mäklarföretagets 
samarbeten med andra företag är så gott som outforskat. Därav anser vi att det 
vore intressant med fortsatta studier på området. Framförallt en djupare och 
grundligare kartläggning av de samarbetsformer som kan tänkas förekomma för 
mäklarföretagen.  
 
Vi kan vidare konstatera att en god atmosfär, stort förtroende för varandra, 
likvärdiga företagskaraktärer och värderingar är en förutsättning för att ett 
samarbete med goda relationer ska kunna uppnås. Även balans i makt- och 
beroendeförhållandet bidrar till ett bättre samarbete. Det optimala samarbetet 
ser de flesta av respondenterna som långvariga och stabila relationer, där 
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ömsesidighet och förståelse är två viktiga faktorer. Vi kan därför dra slutsatsen 
att det är just detta som representerar ett så gott som optimalt samarbete. 
 
Det är antagligen helt naturligt att den största förändringen i samband med ett 
borttagande av förbudet mot förtroenderubbande verksamhet kommer bli för 
mäklarföretagen. Rätten att ta betalt samt möjligheten att knyta sig an fler 
samarbetspartner gör att mäklarföretagen kan erbjuda ett helt tjänstepaket. Hur 
detta kommer påverka samarbetsrelationerna beror på vilken samarbetets form 
det gäller. Banksamarbetet kommer antagligen påverkas minst på grund av att 
de redan har ett nära samarbete med gemensam ägarstruktur. Det kommer även 
för de mäklarföretag som ingår i en koncern bli svårt att motivera en ersättning 
för förmedling av kontakter. Mäklarföretag som inte ägs på detta sätt kommer 
däremot ges bättre möjligheter till ersättning. Mest påverkan blir för de små 
företagen, där ersättningen till mäklaren förhoppningsvis kan utjämna den 
obalans i makt och beroende som råder idag.   
 
En ny fastighetsmäklarlag innebär avslutningsvis, att mäklaren får betalt för allt 
det jobb som faktiskt utförs utöver kärntjänsten. Men också att det för kunden 
innebär ett utökat tjänsterbjudande som kan tillgodose dess sekundärbehov, då 
även till ett lägre pris och bättre kvalitet än i dag. För mäklarens 
samarbetspartners och relationen till dem kan lagändringen bidra till ökad 
mängd kunder då efterfrågan på fastighetsrelaterade tjänster ökar om mäklaren 
får utöka sitt tjänsterbjudande. Relationen och samarbetet tros dock fortsatt 
vara god även om de måste betala mäklaren. Detta tack vare att ett större värde 
för båda sidor kan uppstå, i form av ekonomisk ersättning för mäklaren och fler 
kunder för resterande.  
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Bilaga 1  
 
Fastighetsmäklarna 
 
Detta är en sammanställning av samtliga tre mäklares intervjuer. 
 
Mäklare A, Mäklare B och Mäklare C anser alla tre att det behövs en ny lag. 
Mäklare C anser också att förbudet mot förtroenderubbande verksamhet inte 
borde funnits från början. 
 

”Vi har ju tyckt att den inte skulle ha funnits någon gång egentligen, för vi gör ju 
oerhört mycket jobb förutom själva fastighetsförmedlingen. Framförallt det här 
med lånebiten som vi hjälpt kunden med och slussat dem hit och dit och sett till 
att de får bra villkor. Så varför skulle vi då inte kunna ta betalt av en bank? Jag 
menar vi är ju bankernas största kunder vi mäklarna. Så det är klart att lite kick 
back därifrån borde vi få därifrån, och även från försäkringsbolag. Det är ju 
hundratals försäljningar vi gör varje år där fastigheter ska försäkras” (Mäklare C) 

 
På vår fråga om vad den nya fastighetsmäklarlagen kommer betyda för de 
intervjuade mäklarnas kontor var samtliga mycket överens. Både Mäklare A och 
Mäklare B hoppas på att det kan möjliggöra för dem att ta betalt. Mäklare A 
hoppades också att det innebär nya klarare regler.  
 
Hittills har ingen av de tillfrågade diskuterat vad tilläggstjänsterna kan innebära 
på kontoret utan det är mest cheferna själva som suttit med detta. De vill vänta 
tills lagen gått igenom och alla samarbeten är klara innan man delger mäklarna 
något. Däremot förklarar samtliga intervjuade att kringtjänster och en utökning 
av samarbetspartners är något som ses över centralt för de tre kedjorna. Där 
pågår just nu jobb med att knyta an de stora och rikstäckande företagen. Enligt 
Mäklare B har man på deras företag redan börjat jobba inför lagändringen 
genom att leverantörer ses över, befintliga som nya. De har redan gått så långt 
att man har startat upp ett aktiebolag som hanterar kringtjänster. Förmodligen 
kommer de utvecklas ytterligare när lagen klubbas igenom tror han. Mäklare C 
säger även han att man i företaget har börjat se över sina resurser och inlett en 
diskussion med dess samarbetspartners om eventuella ersättningar. Han tycker 
att det är viktigt att de har goda kontakter som de vet är bra och som man med 
gott samvete kan rekommendera vidare till kunden. Mäklare A säger att det är 
viktigt att redan idag teckna muntliga avtal med företag så inte alla är uppknutna 
av andra mäklarföretag den dag lagen träder i kraft. Hon visar med detta 
påstående att det är viktigt att förbereda sig. 
 
Alla företagen har redan flera samarbeten med olika företag och på lokal nivå 
jobbar man därför med att utveckla samarbetena med dem. De räknar upp 
diverse flyttfirmor, fotografer, städfirmor, styling, byggbolag, hantverkare, 
försäkringsbolag och banker. Mäklare A tror att de kommer fortsätta samarbeta 
mycket med de företag man i nuläget redan har. Mäklare C betonar även vikten 
av den kontakt de har med de lokala bankerna genom att säga:  
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”Vi har ju även ett jättebra samarbete med alla banker, lokala banker. Det 
viktigaste för mig är att ha en jättebra relation med de lokala bankerna och det 
har jag. Vi sitter ju i knät på varandra och bollar ju affärer med varandra varje 
dag.” (Mäklare C) 

 
För ett av mäklarföretaget ser man tilläggstjänsterna som ett sätt att krydda 
verksamheten, för att på så sätt kunna ge kunden ännu bättre service. Han 
tillägger dock att man måste undvika att bli så färgad att man ger kunden dåliga 
råd. För Mäklare A innebär det en möjlighet att kunna leverera kunden en 
bredare tjänst. Att man inte bara är mäklare längre utan kan erbjuda en helhet. 
Likaså ser Mäklare C lagändringen som en chans att ge kunden ett helt paket.  
 
En av de viktigaste frågorna vi ställde under intervjun var frågan om mäklarens 
ursprungliga tjänst kommer att påverkas av en lagändring.  På denna fråga 
svarade alla tre att de verkligen hoppas att själva fastighetsförmedlingen är det 
som fortsatt blir kärntjänsten.  
 

”Jag vill ju inte att kärnverksamheten, förmedlingen, ska tummas på. Absolut 
inte, utan jag vill ju att det ska fortsätta att vara väldigt väldigt dominerande. Det 
går liksom inte att ta bort. Det krävs oerhört mycket av en mäklare. Ja jag är lite 
orolig att det kommer nytt här nu som gör att arvodena ska sänkas. Det blir inte 
så mycket värt själva förmedlingen fast det är det som är det ruskigt tunga 
biten.” (Mäklare C) 
 
”Nej, alltså jag tror att vår huvudsyssla, det ska vara att förmedla bostäder, och 
det steget kan vi ju inte kliva av ifrån, utan det måste vi fortsätta med. Det måste 
vara vår kärnverksamhet. Men sen är det ju så att man hänger på den här 
julgranen lite extra bjällerklang så att säga.  Det är nog det det handlar om.” 
(Mäklare B) 
 
”Nej det hoppas jag verkligen inte att det gör! För det är det vi ändå gör. Det 
andra ska ju va som fördel för kunderna så att de egentligen slipper göra allting 
så man mer får hela helheten.” (Mäklare A) 

 
Mäklare C är dock rädd för att fokus kan komma att flyttas från kärntjänsten, 
något han personligen är väldigt emot. Han är rädd att fastighetsförmedling 
genom detta inte kommer tas på allvar, att det plötsligt inte ska vara värt något 
att vara fastighetsmäklare. Han påpekar därför att man inom hans företag ska 
”skynda långsamt”. Mäklare C talar även om en vision han länge haft om ett 
”mäklarhus” där kunden kan finna både mäklare, jurister, bank osv. Att kunden 
i samma hus ska kunna gå från den ena till den andra som är med och jobbar. 
Han är övertygad om att det kommer bli såhär, dock inte fysiskt så som han 
talar om, men att kunden ska kunna träffa en person som slussar vidare dit 
kunden vill.  
 
Då det är en kärntjänst som redan tar fruktansvärt mycket tid misstänker 
Mäklare C att det kommer anställas konsulter som sköter biten med 
kringtjänster åt företaget. Även Mäklare B och Mäklare A talar om att 
nyanställningar i samband med en ny lag skulle kunna behövas. Mäklarna jobbar 
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redan idag mer än heltid och skulle inte ha tid med en utökad sidoverksamhet. 
Däremot måste de vara pålästa och ha kunskap om de tjänster de erbjuder, så 
viss utbildning tror de kan behövas för mäklarna. Eftersom det skulle ställas 
större krav på att mäklaren vet vad denne levererar tror Mäklare A att utbildning 
och att man som mäklare är väl insatt i tjänsten är viktigt. Mäklare C tror 
däremot att utbildning kommer efter hand i sådana fall.  
 
Alla tror de att det kommer att behövas något slags nytt system. Hemsidan kan 
behöva uppdateras med direktlänkar till lokala samarbetspartners. Det ska vara 
lätt och överskådligt för kunden att se vilka man samarbetar med. Mäklare B 
talar även om någon slags mall där det ska gå att fylla i vad kunden önskar. Han 
tror även att det måste finnas ett system över alla leverantörer och hur man 
kontaktar och följer upp dessa.  
 
Målet med tilläggstjänsterna skiljer sig något åt mellan mäklarna. För Mäklare C 
är det stora målet att hjälpa kunden paketera hela processen. Mäklare B nämner 
också det men lägger stor vikt vid fördelarna ur konkurrenssynpunkt. Mäklare A 
ser det däremot som ett sätt att för mäklaren bli mer motiverad att göra ett 
bättre jobb gentemot de samarbetande företagen, tack vare ersättningen.  
 
På frågan om kringtjänster ses som en konkurrensfördel eller ett sätt att tjäna 
pengar är alla tre överens.  
 

”Konkurrensfördel! Så är det, vi blir inte förmögna på tilläggstjänsterna. Det är 
självklart att vi kan tjäna pengar på det men det kommer aldrig bli vår 
huvudsyssla.”(Mäklare B) 

 
Mäklare A ser det som ett sätt att konkurrera mot de andra mäklarföretagen 
genom att försöka erbjuda de bästa samarbetspartnerna, men belyser även att 
det redan idag är stenhård konkurrent på marknaden och att de största 
företagen har en fördel. Mäklare B är av samma åsikt och tycker därför att det är 
en fördel att jobba inom en större kedja. ”Det är en såpass stor fördel, och det 
kanske inte Kalle på hörnet kan erbjuda.” Mäklare C tillägger att han tror att de 
pengar som inbringas genom förmedlingen av tilläggstjänster kommer att gå till 
lönen för den konsult man troligen behöver anställa för att sköta dessa tjänster. 
Så han förväntar sig ingen stor ekonomisk fördel. Detta är även något som 
Mäklare B under intervjun tar upp och fortsätter med att förklara att det 
kommer i stället bli en möjlighet att ge kunden en meny. 
 
De tilläggstjänster som är tänkta att erbjudas är förhållandevis lika för de tre 
intervjuade mäklarföretagen. Mäklare B misstänker att ”det kan bli ganska 
mycket på den menyn.” Men att det är de som har mest med fastighetsköpet att 
göra är de som är mest intressanta. Mäklare C talar om en bas bestående av 
flytthjälp, städhjälp, försäkring och lån. Utöver basen skall de kunna erbjuda 
hjälp av kunniga målare, arkitekter, snickare och hantverkare. Även Mäklare A 
räknar upp tjänster som försäkringar, besiktning, städtjänst och flyttjänster.  
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De samarbetsrelationer som de redan har uppger de fungerar bra alla tre. För 
Mäklare B är det även väldigt viktigt att dessa samarbeten fungerar bra mot 
kunden då det oftast blir mäklaren som får ta telefonsamtalet där det inte 
fungerat.  
 
Samtliga strävar också efter att ha långsiktiga och stabila relationer framför 
ekonomiskt fördelaktiga. Mäklare C tillägger även kvalitet som en viktig faktor, 
att båda företagen ska erbjuda hög kvalitet på tjänsterna. Mäklare A förklarar att 
det inte är pengarna som räknas vid val av samarbetspartner utan det företag 
som ”ger mina kunder mervärde”. Mäklare B är av meningen att båda delar är 
viktiga. Att relationerna ska vara långvariga och stabila men för att mäklarna ska 
kunna lägga ner mer tid på varje försäljning måste det vara självklart med 
ersättning.  
 

”Kan de sälja 45 villor på ett år utan kringtjänster och få 40 med kringtjänster, är 
det klart att med en provisionsbaserad ersättning, som de har, är det viktigt att 
det ger något annat. Att de får lön för mödan också.” (Mäklare B) 

 
På frågan om hur den optimala samarbetsrelationen ser ut mellan två företag 
säger Mäklare A följande: 
 

”Ja det är ju att båda känner sig lika nöjda med utbytet man har och att det blir 
långvarigt, att det blir som man blir arbetskamrater istället för att man lever i 
olika företag.”(Mäklare A) 

 
Mäklare B vill ha en relation där man känner till hur företagen jobbar och 
fungerar, och där man kan lita på varandra. 

 
”Jag ringer ett samtal, de kontaktar kunden som vill ha det här. Att det fungerar 
är jätteviktigt. Det är optimalt.” (Mäklare B) 

 
Mäklare C anser att företagen ska känna varandra riktigt ordentligt, att 
egentligen inte behöva prata så mycket med varandra initialt, utan det ska vara 
en självklarhet för de samarbetande parterna vad som gäller.  
 
Mäklare A tror att om det vore tillåtet att ta betalt för tjänsteförmedlingen skulle 
relationerna till samarbetspartnerna vara annorlunda på så sätt att de kan ställa 
högre krav på mäklarna än vad de kan om ingen ersättning existerar. I dagsläget 
kan företagen inte ställa några högre krav på mäklaren utan är bara tacksamma 
om de levererar tjänsten till dem. Mäklare C däremot ser ingen skillnad mellan 
de två scenariona.  
 

”Vi är ju ett företag som bygger på väl genomfört arbete och goda relationer och 
hela den här biten. Så om vi skulle ta betalt eller inte spelar ingen roll för vi lever 
ju på den här mun mot mun-metoden egentligen. Så att det är lika viktigt nu när 
vi inte tar betalt som om vi skulle få betalt.” (Mäklare C) 

 
Fördelen med att samarbeta med andra företag är enligt Mäklare A och Mäklare 
B att man blir bredare. Man får ett bredare kontaktnät och kan erbjuda en större 
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mertjänst för kunden. Mäklare C ser det som en fördel att man snabbt och på 
ett bra sätt kan rekommendera någon, att man har ett ”batteri” med folk som 
kan ställa upp när det behövs.  
 
Varken Mäklare C eller Mäklare A ser någon egentlig nackdel med ett 
samarbete. Mäklare A kan dock tro att det kan uppstå konkurrens om vem som 
har de bästa samarbetsparterna, vilket enligt henne kan vara en nackdel. För 
Mäklare B finns det en nackdel då företaget inte själv längre styr över hela 
processen. ”Du är lite lämnad i händerna hos någon annan ibland.” De kan inte 
gå in och reglera den när de själva vill. Skulle ett samarbete inte fungera är enda 
utvägen att bryta samarbetet förklarar han.  
 
Alla tre tycker att det är viktigt att de samarbetande företagens karaktär stämmer 
överens med deras egna företags karaktär. Mäklare A utvecklar med att förklara 
att de samarbetande företagen måste ha hög kvalitet och att deras värderingar 
skall stämma överens med bankens värderingar. Mäklare B anser även han att 
det är viktigt att karaktären på företagen stämmer ihop, och ingen av företagen 
kan tänkas ingå samarbete med ett företag som inte delar deras värderingar, mål 
eller strategier, även om det kan vara en fördel ekonomiskt. Mäklare C svarar på 
frågan om företagens karaktär: 
 

”Vi ska ju vara på samma plan, vi ska ju känna direkt att det här är kvalitet och 
att de tar hand om kunden på absolut bästa sätt. Annars kvittar det vad de heter, 
utan det är kvalitet och samma tänk som vi har. Att de vill att kunden kommer 
åter. Sen om de är stora eller små, det spelar ingen roll.” (Mäklare C) 

 
Samtliga konstaterar även att de samarbetspartners man har idag har 
överensstämmande värderingar och strategier. 
 
Mäklare B och Mäklare A anser att mäklarföretaget inte är beroende av 
samarbetsparterna på så sätt att det inte går att göra affärer utan varandra. 
Mäklare B ser det mer som att man drar nytta av varandra. Mäklare A drar 
slutsatsen att mäklaren är beroende på så sätt att de andra företagen gör ett bra 
jobb. Annars levereras inte den av kunden önskade tjänsten.  
 
Däremot är Mäklare C och Mäklare A är överens på frågan om hur atmosfären 
är mellan företagen. De menar att det är mäklarföretaget som besitter makten 
och att övriga aktörer är mer beroende av mäklaren än mäklaren av dem. 
 

”Det är ju vi som har makten, det är ju vi som sitter på kunden. Det är ju vi som 
ger de andra företagen kunderna.” (Mäklare C) 
 
”Ja idag eftersom de inte betalar oss någonting, så från våran sida så ställer vi 
krav på dem. Och de kan som sagt var inte ställa några krav tillbaka mer än att vi 
levererar, och de är tacksamma för att vi gör det. Så det är ju lite konstigt på så 
sätt idag, det är ju inte balans.” (Mäklare A) 
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Detta är dock inget man utnyttjar på något sätt påpekar Mäklare C, utan det 
viktigaste är att det är en god relation sinsemellan. Mäklare B instämmer och 
förklarar att det inte är någon maktkamp och att olika beroendeställningar inte 
är något man spelar på. Det viktigaste enligt honom är att alla gör ett bra jobb. 
Alla är dock överens om att förtroende är en viktig faktor vid samarbeten. Man 
måste ha förtroende för varandra, att tro på att den andre gör ett bra jobb för 
kunden.  
 
Vad gäller om en lagändring skulle påverka denna atmosfär går meningarna isär 
något. Mäklare A tror det blir mer balans mellan företagen och krav kan ställas 
mot krav på ett annat sätt än idag. Mäklare B är till en början osäker men 
kommer tillslut fram till att det kommer bli ”ungefär som tidigare”.  
 
Ingen av dem tror att mäklaren skulle få en annorlunda roll om han eller hon 
erhåller rätt till ersättning. Däremot är de överens om att verksamheten kommer 
att påverkas om förbudet mot tilläggstjänster och ersättning upphävs. Vilket då 
gör det möjligt att erbjuda fler tjänster som kan vara intressanta för kunden. De 
tror även att det ur konkurrenshänseende kan bli hårdare, och det blir viktigt att 
knyta an de bästa, mest seriösa och pålitliga leverantörerna. Mäklare A är även 
inne på att det säkerligen kommer innebära mera arbete. ”Men det kommer 
också räknas om i timmar, för man kommer få jobba mer för det.”Men 
samtidigt har hon förhoppningen att detta kommer innebära ekonomiska 
fördelar för verksamheten. Att det kan motivera den enskilde mäklaren att 
hjälpa till med de här tjänsterna då det ökar lönen. I nuläget känns det enligt 
Mäklare A ofta som att man gör en massa merjobb men utan att man får 
ersättning för det. 
 
Bank  
 
Nedan följer på samma sätt som föregående, en sammanställning av de tre 
bankintervjuerna. 
 
De tre bankernas samarbete med mäklarföretagen skiljer sig något åt. 
Fastighetsbyrån är ett dotterbolag till Swedbank, Svensk Fastighetsförmedling är 
uppköpta av DnB Nor, och ingår därmed i deras koncern. SEB däremot har en 
annan relation till HusmanHagberg. De har på central nivå ett utarbetat 
samarbetsavtal. Avtalet är inte på något sätt exklusivt vilket innebär att de inte är 
förbundna att rekommendera dem. Samarbetena bygger i stället mycket på en 
stark, lokal närvaro. Därav får de en stark lojalitet sinsemellan och kan ha ett bra 
samarbete som i sin tur resulterar i ett bra erbjudande till kunden.  För 
Fastighetsbyrån i Karlstad innebär det att de befinner sig i samma byggnad som 
Swedbank, Juristbyrån och Swedbanks företagsförmedling. De samarbetar på så 
sätt att någon från banken är med på alla visningar, och genom att de alltid 
rekommenderar varandra. Att Svensk Fastighetsförmedling ingår i DnB Nors 
koncern ser de som en fördel då de genom samarbetet med Svensk 
Fastighetsförmedlings får tillgång till ett av Sveriges starkaste varumärken. 
Samarbetet går för samtliga berörda ut på att erbjuda sina kunder bolån. 
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För Bank B är syftet med samarbetet att ”närma sig kunden och den 
ekonomiska transaktionen”. Fördelen med samarbetet är att man kan föra ”en 
bättre och mer intim dialog med kunden och erbjuda helhetslösningar till bra 
priser”. De ser också fördelar i att man genom gemensamt arbete kan utveckla 
olika produkter och tjänster, dela på kostnader och få ut produkter på 
marknaden snabbare. För Bank C ligger de största fördelarna i att de 
tillsammans kan hitta kunder och att det sker ett utbyte av kunskap vilket 
berikar båda sidor. Bank A anser att de stora fördelarna med samarbeten är att 
man kan samla alla kompetenser i samma hus och på så sätt ge kunden en 
helhet, vilket är en väldig styrka enligt dem.  
 
Bank B ser inte att samarbetet skulle innebära några nackdelar för slutkunden, 
men att man organisatoriskt alltid stöter på problem när olika verksamheter ska 
integreras. Bank C har mer konkreta förslag på vilka nackdelar som kan uppstå. 
De tar upp och förklarar en nackdel med att det krävs mer resurser för att ta 
hand om samarbetet. Därav måste det vara lönsamt för att det ska vara möjligt 
att driva. Som sista punkt tar de upp vikten av att det samarbetande företaget 
sköter sig då det direkt påverkar även dem. På så vis blir man lite lämnade i 
händerna på någon annan vilket även Bank A håller med om. 
 
Målet med samarbetet är för Bank B att med hjälp av mäklarföretagets 
varumärke på sikt kunna etablera sig på marknaden och bli en ”fullservicebank”. 
Förhoppningen är att mäklarföretaget genom Bank B, kan återta 
marknadsledarskapet på fastighetsförmedlingsmarknaden. Bank A å sin sida 
beskriver samarbetsmålet enligt följande: 
 

”Samarbetsmålet, ja dels att hålla våra volymstockar och sen att knyta kunderna 
närmare till oss…Men huvudsyftet är givetvis att knyta upp helhetsaffären till 
Bank A.” (Bank A) 

 
De har även samverkansdokument som beskriver hur de båda parterna vill att 
samarbetet ska se ut. För Bank C innebär samarbetet en stor möjlighet att agera 
och konkurrera utan att behöva äga företaget.  
 
Alla tre svarar på frågan om vilken relation de strävar efter att ha, att det är 
långvariga och stabila relationer. För Bank B säkerställer långvariga och stabila 
relationer tillväxten och lönsamheten. Bank A håller med och menar att det är 
de enda relationer som fungerar i och med att de verkar under samma logga och 
är så pass hårt knutna till varandra. För Bank C är det viktigt med en samsyn 
och poängterar att det måste vara en vinn-vinnsituation. Samt att det innebär 
fördelar för båda parter och leder till nya affärer och kunder i slutändan.  
 
Den optimala samarbetsrelationen anser Bank A är när man arbetar så nära 
varandra att det nästan inte märks någon skillnad mellan banken och 
mäklarföretaget. På Bank B beskriver man det optimala med ”ömsesidig respekt 
och förståelse för varandras verksamheter, problemområden och möjligheter”. 
För att uppnå just det, anser de det vara mycket viktigt med en bra dialog. För 
Bank C handlar ett optimalt samarbete mellan två företag mycket om ett 
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givande och tagande från båda sidor. Det är även viktigt att samarbetet följs upp 
och att man är öppen för förändringar och förbättringar. Till sist betonas även 
vikten av att samarbetet är enkelt. 
 
Frågan om hur viktig de samarbetande parternas karaktär är mindre relevant för 
två av bankerna då de ingår i koncerner. Däremot förklarar en av dem att man 
inför köpet av mäklarföretaget tittade på saker som varumärkeskännedom, 
storlek, distributionsform, organisationsform osv. För dem är det viktigt att 
arbeta med företag som kan leva upp till högt ställda förväntningar och som 
passar in i koncernen. Likaså är det för Bank C viktigt att man har samma 
karaktär som deras samarbetspartner och då särskilt när det gäller varumärke 
och värderingar. När de skulle välja ut den eller de fastighetsmäklarföretag att 
inleda samarbete med tittade de för det första på företag som inte redan var 
knutna till någon bank. För dem var det även viktigt att de var rikstäckande och 
hade stora marknadsandelar. Slutligen ser man över företagets ekonomiska 
stabilitet. De måste ha en god balans- och resultaträkning.  
  
Atmosfären mellan mäklarföretaget och Bank A är enligt dem själva god. Trots 
att avtalen bestäms på central nivå blir de lokalt mycket personberoende. Bank 
A gör klart att de har en gemensam syn kring det faktum att de är starkast 
tillsammans. På följdfrågan om hur beroende Bank A kan tänkas vara av 
mäklarföretaget svarar de att det är ”fifty-fifty” men att en liten maktskillnad, till 
deras fördel, kan förekomma. Däremot är makten inte ”värt ett skit” utan det 
enda de kan göra egentligen är att rekommendera varandra. Bank B svarar på 
frågan om hur atmosfären är att: ”alla är mån om att utveckla bästa möjliga 
möjligheter för framgång”. För Bank C är det viktigt att båda parter har lika 
mycket makt. Förhoppningsvis kommer inte heller makt och beroende styras åt 
det ena eller andra hållet efter en lagändring. Däremot tilläggs att de som en 
relativt stor bank är mindre beroende av ett samarbete än vad mäklarna i sin tur 
är av dem.  
 
På frågan om hur de intervjuade tror att samarbetet påverkas av en ny 
fastighetsmäklarlag tror alla tre att väldigt lite kommer förändras för deras del. 
Särskilt för en bank då deras mäklarföretag är ett dotterbolag som inte kan 
rekommendera någon annan än deras bank. Således kommer de inte heller få 
betalt av banken. Därför tror de inte att samarbetet kommer påverkas någonting 
alls.  
 

”Nej de skulle inte få ta betalt från oss, då skulle vi ta hyra ifrån dem.” (Bank A) 
 
Bank C däremot tror att möjligheten till ersättning för mäklarna kan ge dem en 
morot. Sedan måste de ju bygga en affärsmodell där bägge får fördelar. De tror 
vidare att det blir någon form av evolution snarare än revolution. Bank B tror 
att atmosfären kan påverkas på grund av en lagändring men då på ett positivt 
sätt, de tror att det ”sporrar till ännu bättre affärsklimat.” Man gör även klart att 
det är viktigt att mäklarföretaget även i fortsättningen ska ha samma 
arbetsuppgifter som idag. ”De ska förmedla bostäder.” 
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De har på Bank A i Karlstad inte diskuterat vad en lagändring skulle innebära, 
det är något som sköts på central nivå. Så om lagen bidrar till några förändringar 
i samarbetet mellan Bank A och mäklarföretaget, är det något som beslutats 
centralt. Likaså är det för Bank C och Bank B något som diskuteras centralt. 
Bank C är positiva och samtidigt som de tror att det kan motivera mäklaren till 
ett bättre samarbete finns en oro att mäklaren inte längre kan förbli objektiv i 
sin bedömning. Likaså har den en rädsla för att de bankägda företagen genom 
provisionslöner får ett ännu större fokus på att styra kunderna till sin bank. 
Bank B ser det som en omöjlig fråga att svara på men att det teoretiskt skulle 
kunna innebära ett bredare erbjudande som är bättre för kunden. Man tror även 
att ett för mäklarföretaget utökat utbud tilläggstjänster kan påverka bank-
koncernen på så sätt att de kan upphandla större volymer och därmed kunna 
pressa priserna. De tror också att det kan vara ett sätt att vinna större 
marknadsandelar genom att efterfrågan på fastighetsrelaterade tjänster kan 
komma öka. Det skulle alltså vara en konkurrensfördel där slutkunden blir 
vinnaren i och med ett bredare erbjudande. Slutligen tilläggs att man alltid 
arbetar för att finna så intressanta samarbeten som möjligt.  
 

”Vi jobbar kontinuerligt med att identifiera intressanta samarbetspartners, 
utveckla produkter och tjänster – detta oavsett en lagändring eller inte.” (Bank 
B) 

 
Bank C är väl insatta i att en lagändring innebär att mäklarna har möjlighet till 
ersättning. De förklarar att det i dagsläget finns kostnad för varje ny kund idag. 
Av den anledningen kommer de försöka värdera vilka kostnadsfördelar det blir 
om mäklaren levererar kunden i stället. Sedan får ju även mäklarna kunder från 
dem. Det är när alla dessa delar värderas och ställs mot varandra som man kan 
komma fram till vad mäklaren borde ha i ersättning för utbytet. Det är ett ”give 
and take”.  
 
Vad gäller förberedelser inför lagändringen har man på Bank B ingen 
delaktighet i utan de förbereder sig endast för att kunna hantera större 
kundtillströmning. Med största sannolikhet kommer mer personal att anställas. I 
detta hänseende är de alla tre överens. Eftersom Bank C inte tror att lagen 
kommer gå igenom förens en bit in på 2010 är det också en fråga som kommer 
få större utrymme i framtiden.  
 
Besiktning 
 
Chefen för Anticimex i Karlstadregionen förklarar att man inte gjort några 
förberedelser för lagändringen hos dem lokalt. Det görs i stället centralt på 
huvudkontoret i Stockholm.  Från dem har han enbart erhållit information än så 
länge. Han har dock själv försökt sätta sig in i ämnet och funderat på vilka 
förändringar det kan innebära. ”Jag kan inte se att det blir någon större 
förändring” säger han. Dock betonar han vikten av att kunden skall få 
information.  Och det är nog bra att han/hon får det både från dem och 
mäklaren.  
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De samarbetar med de flesta mäklarföretag och tycker att samarbetet fungerar 
bra över lag med alla. Fördelarna med deras samarbeten är att de har särskilda 
samarbetsavtal som reglerar detta. Med avtalet blir det lättare att avsätta tid och 
resurser, ha personal tillgänglig för mäklarna.  På frågan om det finns några 
nackdelar med samarbetena har han först svårt att hitta några. Till slut kommer 
han fram till att svängningar i konjunkturen skulle kunna vara en nackdel. Den 
påverkar direkt mäklaren och som i sin tur påverkar honom och hans anställda 
på Anticimex.  Han tar då upp högkonjunkturen och inte lågkonjunkturen som 
den period då de har som mest jobb som den tuffaste perioden. De får då svårt 
att erbjuda tider för mäklarna som de ändå är tvungna till enligt avtalet. Då 
avtalen görs upp centralt så är det svårt för honom att svara på vad de tittar på 
hos företagen innan de ingår ett samarbete. Han tror dock att det är viktigt att 
de är stora, av ungefär samma storlek som de själva. Att de är rikstäckande. Han 
är däremot säker på att de inte skulle ingå samarbeten med företag som skiljer 
sig från deras värderingar och mål. Anticimex som varumärke har i dag en sån 
tyngd men det går också fort att förlora det. Då Anticimex har mycket stora 
samarbeten så anser de ändå att de kan bibehålla sin integritet. De har en nära 
kontakt men jobbar ändå var för sig. Han tror att det är att inte bli för nära för 
att fortfarande håll hög kvalitet och ett oberoende mot varandra.  På mycket 
kort sikt är beroendet av samarbetet inte så stort, däremot är det direkt 
nödvändigt på längre sikt. Kommer det in nya intressenter på marknaden kan 
det ju uppstå problem med att behålla marknaden. 
 
Målet med deras samarbete med mäklare är att relationerna skall vara långvariga 
och stabila. Det handlar för dem mycket om förtroende och utan det blir det 
svårt att överleva i en stad som Karlstad. Sen förklarar han att det måste vara 
ekonomiskt för att de skall kunna överleva men de jobbar för en långsiktig och 
stabil relation. Det är svårt att ha personliga relationer då det ofta handlar om 
tidsbrist och mäklaren får den besiktningsman som är ledig. Däremot händer 
det att mäklaren har önskemål om en besiktningsman som de fått en god 
kontakt med. Mäklaren är inblandad i deras tjänst i princip från början till slut. 
Framförallt så är det överlåtelsebesiktningen som mäklaren fungerar som ett 
”språkrör” mellan besiktningsmannen och kunden. 
 
Ansvaret som Anticimex har gentemot mäklarna beror mycket på villkoren i 
avtalet. Med en del fastighetsmäklarföretag finns det mycket detaljerade 
uppgifter på detta medan det är mindre för andra.  Kraven varierar också från 
att enbart binda sig till dem som besiktningsföretag till att vara mer fria att välja. 
Motkrav som ställs på dom handlar mycket om att de skall inom en viss tidsram 
kunna leverera en besiktningsman. 
 
Det är enbart rent administrativt som deras arbetsuppgifter kommer att 
påverkas tror chefen för Anticimex i Karlstad. Det kommer aldrig påverka 
besiktningsmännen utan det är receptionister som idag ansvarar för de 
uppgifterna. Han kan även tänka sig att mäklarföretaget kan få den största 
skyldigheten att redovisa detta.  
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Han avslutar med att säga att den nya lagen förhoppningsvis kommer innebära 
flera fördelar. Att mäklarföretagen bygger upp en större organisation som gör 
det lättare att planera in tider och hålla fasta priser. Han tror också att många 
fler kommer använda sig av det vilket håller kostnaderna nere. Slutligen hoppas 
han att det inte kommer innebära fördyrade kostnader för kunden.  
 
 
Städföretag 
 
Detta är en samanställning av de båda intervjuerna med städföretagen. 
 
Städföretag A beskriver samarbetet med Bank C enligt följande: 
 

”Samarbetet går ut på att hon förmedlar mina tjänster. Hon erbjuder sina kunder 
städtjänster. Hon kommer överens med kunderna o sen beställer hon utav mig” 
(Städföretag A) 

 
Städföretag B svarar på samma fråga:  
 

”De ringer när de behöver och så hjälper vi dem, vi är inte på något sätt billigast 
men jag tror dom tycker att det är ganska bra för de vet att de får det så bra som 
det går att få det i den här branschen.” (Städföretag B) 

 
Städföretag A beskriver i samband med en fråga samarbetet som ett led där 
mäklaren står i mitten, där han agerar underleverantör och sedan kunden som 
slutinstans. Att mäklaren har kontakten med kunden, som denne sedan för 
vidare till underleverantören som utför kundens önskemål. Kunden slipper på 
så sätt själv ta kontakt med en aktör till, i detta fall städföretaget, utan den 
kontakten sköts direkt genom mäklaren. Detta är något Städföretag A och deras 
mäklarföretag diskuterat, att de som mäklare ska agera som säljare åt honom 
även om det inte märks gentemot kunden.  
 
De båda är slående överens vad gäller fördelarna med att samverka med ett 
mäklarföretag, nämligen tillgången till kunder. Att de genom mäklaren får direkt 
kontakt med kunder som behöver städ, helt utan att behöva jaga dem.  
 

”Sen så är det allra bästa att de fixar jobbet, jag behöver inte jaga.  De jobben jag 
får av dem har ju inte kostat mig en krona i reklam och så där.” (Städföretag B) 
 
”Jag slipper att selektera kunder, jag får direkt kontakt med rätt målgrupp som 
vill ha städ.” (Städföretag A) 

 
De nämner dock båda vissa nackdelar med samarbetet som att de måste gå ner i 
pris och att det blir en del arbete även på röda dagar. Städföretag A kommer 
dock fram till att mängden arbete och tillgången till affärer och kunder 
överväger det negativa. 
 
Målet med samarbetet är för Städföretag A att få mer kunder. Det gemensamma 
målet anser han vara att alla som flyttar med mäklarföretaget ska vilja ha 
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städhjälp. Att mäklarföretagets kunder ska beställa sin städning hos honom och 
bli nöjda. För Städföretag B handlar det om att genom ett bra arbete göra folk 
nöjda, och på så sätt tjäna pengar. Han anser att det är faktorer som går hand i 
hand, nöjda kunder inbringar pengar.  
 
Båda strävar efter någon slags ekonomisk vining i och med samarbetet, även om 
långvarighet och stabilitet är grundläggande. För Städföretag A är det viktigt att 
personligheten stämmer överens, men att det som sagt också innebär ”någon 
slags ekonomisk bärighet”. Städföretag B påpekar även att det är viktigt att ha 
roligt omkring det hela.  
 

”Det händer ju att vi träffas och grillar eller är ute och dricker öl. För det första 
är det trevligt och för det andra så tror jag att vi i slutändan tjänar på det också.” 
(Städföretag B) 

 
Den optimala samarbetsrelationen är enligt Städföretag A ”ömsesidigt 
samarbete som båda gynnas av”. Städföretag B ser den relation som han har 
med sitt mäklarföretag som i princip optimal.  

 
”Ja, det optimala är väl. Jag tycker vi har en bra samarbetsrelation med svensk 
fastighetsförmedling som vi har det, jag får ett samtal av dem och de beställer en 
tjänst, de har organiserat allting med nycklar och det enda vi behöver göra är att 
åka dit och hämta nyckeln, göra ett jobba, gå tillbaks med nyckeln och sen skicka 
fakturan. Det är väldigt enkelt som det är.” (Städföretag B) 

 
De båda lägger stor vikt vid de andra företagens karaktärer när de ska ingå 
samarbete. Städföretag B talar om ärlighet medan Städföretag A nämner 
faktorer som kvalitet, kundservice och flexibilitet som viktiga hos sina 
samarbetspartners. ”Vi ska tala samma språk helt enkelt”. 
 
På frågan vilken atmosfär som råder mellan städföretagen och mäklarföretagen 
svarar Städföretag B att de han sitt mäklarföretag har en väldigt ”kompisaktig” 
relation. Att han känner någon på kontoret även privat. Men benämner även att 
det är viktigt att ha en balans mellan det ”kompisaktiga” och affärerna. 
Städföretag A anser att hans samarbete med Bank C är för nytt för att kunna 
uttala sig fullständigt, men att den hittills varit bra. Han tycker det är viktigt med 
tillit, något han känner för Bank C. På följdfrågan om makt och beroende anser 
Städföretag A att han är mer beroende av mäklarföretaget, i alla fall såhär i 
början av relationen.  
 

”Jag är mer beroende av henne nu i början, för hon kan ju välja o vraka. Jag är ju 
mer beroende av henne så hon sitter nog mer på makten än vad jag gör, det är 
hon som väljer och vrakar”. (Städföretag A) 

 
När frågan om ansvar kommer på tal klargör Städföretag B att hos han har 
mäklaren inget ansvar då denne endast förmedlar tjänsten vidare till honom, och 
på så sätt ligger ansvaret hos honom gentemot kunden. Även Städföretag A är 
inne på samma sak vad gäller ansvar. Att det är han som ansvarar för att kunden 
blir nöjd och att mäklaren endast rekommenderar honom för kunden. Han tar 
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då upp att han på alla tjänster har en garanti så att mäklaren inte ska behöva 
tänka på något. Går något fel har han som garanti att detta ska vara åtgärdat 
inom 24 timmar.  
 
Det enda krav Städföretag B har på mäklarföretaget är att de meddelar kunden 
när det ska vara tomt, eftersom det är de som har kontakten med kunden. 
Städföretag A anser samarbetet med mäklarföretaget vara för nytt för att han 
ska kunna ställa några krav, att det i nuläget endast bygger på förtroende och 
ömsesidigt samarbete. Det han i framtiden kan tänkas ställa krav på är att de 
endast ska rekommendera honom.  
 
På frågan om de tror att samarbetet kan komma att påverkas av en lagändring 
som då först och främst skulle påverka dem genom att mäklaren får rätt till 
ersättning, svarar de båda att de inte tror att det blir någon marginell skillnad. 
Städföretag B befarar att han möjligtvis kan vara tvungen att höja priset på 
tjänsten för att kunna finansiera mäklararvodet. Men att samarbetet i sig skulle 
påverkas tror han inte. Inte heller Städföretag A tror att samarbetet kommer 
förändras av att han ska ge betalt. Han kommer dock in på risken för att 
konkurrensen bland städföretagen kan komma att öka. Han tror att mäklarna i 
och med lagändring kan komma att börja leta efter nya och kanske mer 
förmånliga samarbetspartners som kan erbjuda bra tjänster men samtidigt bra 
betalt. Blir detta fallet kommer konkurrensen bland städföretagen, som enligt 
Städföretag A redan är hög, att öka ännu mer.  
 
De ser båda relativt positivt på lagändringen även om de tycker det är svårt att 
sia i framtiden. Städföretag B ser en möjlighet i att det kanske kan skrivas mer 
fasta och utförliga avtal än vad som är fallet i dagsläget då de sinsemellan inte 
har några skriftliga avtal.  
 

”De kan bryta imorgon om de känner för det annars om det går igenom och vi 
skriver ett avtal så får man ju lite mer säkerhet i det hela.” (Städföretag B) 

 
Åsikterna vad gäller lagens eventuella påverkan på makt- och 
beroendeförhållandet går dock isär. Städföretag B tror inte att detta kommer att 
ändras bara för att lagen ändras medan Städföretag A svarar ”Givetvis, givetvis” 
och menar att det kan uppstå mer balans om han betalar henne.  
 
Städföretag A tror att det är bra för mäklarens verksamhet om utbudet av 
kringtjänster ökar. Att de kan erbjuda kunden mer utöver kärntjänsten, 
förmedlingen. Men han tror inte att det kommer innebära något merjobb för 
mäklarna utan att de bara behöver flika in erbjudanden om tjänster som sedan 
utförs av andra till dem samarbetande aktörer.  
 
Städföretag A tror att det i samband med en lagändring kan innebära att han 
behöver utöka sin personal då det öppnas en ny marknad för mäklarna. Att 
mäklarna kan tjäna pengar på att förmedla en städtjänst tror han kan innebära 
en större efterfrågan på städtjänster och för hans verksamhet innebär det mer 
personal. Städföretag B tror sig däremot inte behöva anställa fler då han i 
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nuläget säljer tjänster till andra bolag om han inte har möjlighet att utföra det 
själv, och har tänkt fortsätta med det även efter lagändringen.  
 
Ingen av företagen har hittills gjort några förberedelser för att kunna utnyttja 
lagen på bästa sätt. För Städföretag A var det till och med första gången han 
hörde talas om en ändring av Fastighetsmäklarlagen. Hans första reaktion var 
att det antagligen kommer gynna hela mäklarbranschen genom att det kan bli 
mer accepterat att mäklarfirmor använder sig av städföretag, både inom 
branschen och bland kunderna.  
 
Städföretag A avslutar intervjun med att spekulera i de negativa aspekter som 
kan uppsåt för hans verksamhet i och med en lagändring och kommer fram till 
att han kan vara tvungen att gå ner i pris om konkurrensen bland städföretagen 
ökar. Han kommer dock fram till att den tillgången till kunder och att han 
slipper sälja själv väger upp det negativa.  
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till fastighetsmäklaren 
 
Den nya fastighetsmäklarlagen 

 
o Vad innebär den nya fastighetsmäklarlagen för erat företag? 

o Har ni inom företaget diskuterat den? 
o Behövs en ny lag?  
o När det gäller kringtjänsterna, som är en stor del av lagen och det vi 

tänkt inrikta våran uppsats på, vad har ni för synpunkter på det? 
 Bör den 14 § andra stycket som behandlar förbudet mot 

sidoverksamhet upphävas eller bara ändras? 
 Är det rätt att mäklare då tillåts ersättning för sin arbetsinsats 

gällande tilläggstjänster? 
o Vad innebär upphävande av förbudet för: 

 Företaget 
 Enskilda mäklaren 

o Vilka förberedelser har ni gjort för att utnyttja lagändringen om 
kringtjänsterna? 

 Har ni valt att utöka/utveckla sidoverksamheten? I så fall 
varför? 

 Ser ni det som en konkurrensfördel eller ett sätt att tjäna mer 
pengar, något annat?  

 Vad har ni för mål med de nya tjänsterna? 
 Hur många olika kringtjänster kommer ni välja att erbjuda? 

 
Behovet av en ny lag 

 
o Har ni märkt ett behov/efterfrågan av en ny lag. Speciellt då när det gäller 

kringtjänster? (Utöver de undersökningar som redan gjorts.) 
 Kommer ni själva att göra någon form av kundundersökning 

för att bestämma behovet? 
 Har ni tittat på undersökningar som är gjorda av andra 

företag? 
 
Relationen mellan företagen 
 
o Vad har ni för samarbetspartners idag? 

o Hur fungerar samarbetet med företagen idag? 
o Vad för sorts relationer strävar ni efter att ha med de andra 

aktörerna? 
 Långvariga och stabila? Ekonomiskt och lönsamhetsmässigt 

fördelaktiga?  
o Hur ser den optimala samarbetsrelationen ut mellan två företag? 
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o Om det var tillåtet enligt lag med sidoverksamhet och rätt till 
ersättning, skulle dessa samarbeten se annorlunda ut då? På vilket 
sätt? 

o Vad är fördelarna med att samverka med andra? 
 Vad är nackdelarna? 

o Letar ni efter nya samarbetspartner, kanske mer förmånliga, eller ska 
ni behålla befintliga? 

 Är antalet samarbetspartners ni har idag tillräckligt eller 
behövs fler för att kunna erbjuda de tilläggstjänster ni tänkt 
erbjuda? 

o Vad spelar era samarbetspartners karaktär för roll när ni ingår 
samarbete? (värderingar, storlek, strategier, organisationsform)  

 Kan ni tänkas ingå samarbeten med företag som skiljer sig 
från era egna värderingar men som kan ge bra förmåner t.ex. 
ekonomiskt? 

 Stämmer era mål och strategier överens med era 
samarbetspartner? 

o Vad har mäklaren för roll i era nuvarande relationer med andra 
företag?  

 Vad skulle mäklaren ha för roll om det ej fanns ett förbud 
mot förtroenderubbad sidoverksamhet och tilläts ta betalt? 

o Hur skulle en utökad sidoverksamhet och ökat utbud av 
tilläggstjänster påverka er nuvarande verksamhet vad gäller:  

 Effektivitet  
 Flexibilitet 
 Konkurrenskraftigt 
 Ekonomiskt 
 (Tekniskt) 

o Hur är ”atmosfären” mellan företagen idag? (makt- och 
beroendeförhållanden, förväntningar, arbetsfördelning) 

 Hur vill du att atmosfären ska se ut? 
 Kan utökad sidoverksamhet och rätten till ersättning för 

mäklaren påverka denna atmosfär? 
 Hur beroende är ni av era samarbetspartner? 

 
Fördelning av arbetsuppgifter 
 

o Vad kommer detta innebära i ändrade arbetsuppgifter mellan er och de 
andra inblandade företagen? 

 Hur kommer organisationen och medarbetarna att påverkas 
av de nya kringtjänstrena?  

 Kommer arbetsfördelningen bli annorlunda? 
 Hur kan de tekniska/fysiska resurserna komma att förändras? 

o Ytterligare kunskap/utbildning? 
 Vilket behov av nyanställningar kan uppstå? 
 Hur kommer medarbetarna att vidareutbildas?  

Vilka kommer det gälla?  
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Kommer en del få mer utbildning än andra? Vilka? 
Kommer man specialisera sig inom kontoret på olika 

områden? Hur? 
o Vem kommer få ta huvudansvaret? 

 Hur mycket krävs det av dem som ej har huvudansvar? 
 Hur delas det upp? 

o Hur kommer mäklarens ursprungliga tjänst att påverkas? 
 Med ett förändrat tjänsteerbjudande, hur kommer det att 

påverka huvudtjänsten? 
 Hur kan fokuset komma att flyttas från huvudtjänsten? 

Vad innebär det? 
o Vad känner du till för krav och/eller restriktioner som måste 

uppfyllas för att ni skall kunna erbjuda tilläggstjänsterna? 
 Lån 
 Försäkringar 
 Besiktning 

o Vilka funderingar har ni, arbetslaget, haft angående uppdelningen och 
klargöring av aktiviteterna för den nya tjänsten? 

 Hur involveras medarbetarna i denna diskussion? 
 Vilka möjligheter har medarbetarna haft att vara med och 

påverka i en diskussion? 
Hur har ni diskuterat? 
Vad har ni diskuterat? 
Finns det förslag/önskemål om hur det skall delas upp? 

 Hur kommer du att dela upp och sätta in medarbetarna i de 
nya arbetsuppgifterna? 

o Vad tror ni det kommer krävas för nya administrativa system för 
planering och information? 

 Vilka ytterligare tekniska resurser kommer det krävas för de 
nya tilläggstjänsterna? 

 
Intervjufrågor till övriga företag 
 
Samarbetet 
 

o Hur ser samarbetet med mäklarföretaget ut idag? 
o Vilka är fördelarna med att samarbeta med ett mäklarföretag? 

 Nackdelarna? 
o Hur skulle ert samarbete se ut om det var tillåtet för en mäklare att 

förmedla tilläggstjänster och få ersättning för detta? 
o Är det positivt eller negativt för er verksamhet att mäklare tillåts 

ägna sig åt sidoverksamhet med rätt till ersättning? Varför? 
o Vad känner ni till om det nuvarande förbudet för mäklare när det 

gäller förtroenderubbande verksamhet? 
o Vilka förberedelser har ni gjort för att utnyttja lagändringen om 

kringtjänsterna? 
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 Ser ni det som en konkurrensfördel eller ett sätt att tjäna mer 
pengar, något annat?  

 Vad är ert mål med samarbetet? 
Relationer 
 

o Vad för sorts relationer strävar ni efter att ha med mäklaren? 
 Långvariga och stabila? Ekonomiskt och lönsamhetsmässigt 

fördelaktiga?  
o Hur ser den optimala samarbetsrelationen ut mellan två företag? 
o Vilken roll har ert företag i relationen till mäklarföretaget? 
o Vad spelar era samarbetspartners karaktär för roll när ni ingår 

samarbete? (värderingar, storlek, strategier, organisationsform)  
 Kan ni tänkas ingå samarbeten med företag som skiljer sig 

från era egna värderingar men som kan ge bra förmåner t.ex. 
ekonomiskt? 

 Stämmer era mål och strategier överens med era 
samarbetspartner? 

o Hur skulle en utökad sidoverksamhet och ökat utbud av 
tilläggstjänster för mäklare påverka er nuvarande verksamhet vad 
gäller:  

 Effektivitet  
 Flexibilitet 
 Konkurrenskraftigt 
 Ekonomiskt 
 (Tekniskt) 

o Hur är ”atmosfären” mellan företagen idag? (makt- och 
beroendeförhållanden, förväntningar, arbetsfördelning) 

 Hur vill du att atmosfären ska se ut? 
 Kan utökad sidoverksamhet och rätten till ersättning för 

mäklaren påverka denna atmosfär? 
 Hur beroende är ni av samarbetet med mäklarföretaget? 

 
Arbetsuppgifter 
 

o Hur kommer arbetsuppgifterna att påverkas av en lagändring? 
 Hur kommer arbetsuppgifterna att förändras? 
 Hur kan de anställda påverkas? 
 Vilka delar av arbetsuppgifterna hamnar på mäklarföretaget? 
 Kommer de att bli fler eller färre? 
 Har ni någon idag som ansvarar för det mesta av kontakten till 

mäklarföretagen? 
 Hur delas den upp? 
 Hur kommer det att förändras i och med den nya lagen? 

o Hur långt sträcker sig mäklarföretagets ansvar? 
 I hur stor del av er tjänst anser ni att mäklarföretaget är 

inblandat? 
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 Hur delas ansvaret upp bland er i företaget och i relation till 
de andra mäklarföretagen?  

o Vad kräver ni av mäklarföretaget för att de skall erbjuda era tjänster? 
o Har ni på ert kontor diskuterat vad en ny lag som tillåter mäklarna att 

ta betalt skulle innebära för er? 
 Har det diskuterats? 
 Vad har diskuterats? 

o Vad tror ni det kommer krävas för nya administrativa system för 
planering och information? 

 Vilka ytterligare tekniska resurser kommer det krävas för de nya 
tilläggstjänsterna? 

 Kommer ni behöva nya fysiska resurser? Kommer ni t.ex. 
behöva anställa någon mer? 
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