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Sammanfattning 

En ny fastighetsmäklarlag trädde i kraft juli 2011 (SFS 2011:666). I och med 

detta blev det lagligt för fastighetsmäklare att förmedla sidotjänster. Detta 

innebär att de vid sidan av själva förmedlingsuppdraget får erbjuda andra 

tjänster till kunderna. De får för sidotjänsterna ta ut en mindre summa i 

ersättning. Tidigare har sidotjänster ansetts som förtroenderubbande och 

därmed har det varit olagligt. Syftet med denna uppsats var att klargöra vilka 

sidotjänster som finns och hur det påverkar kundernas val av fastighetsmäklare 

utifrån ett förtroendeperspektiv. Vi har också studerat hur marknadsföringen 

påverkas. De vanligaste sidotjänsterna är förmedling av bolån, säljarförsäkring, 

försäkring av dubbel boendekostnad, flyttstädning, visningsstädning, flytthjälp, 

homestyling och yrkesfotograf. Eftersom fastighetsmäklaren kan erbjuda 

sidotjänster kan kunden få en helhetslösning som gör det komfortabelt. 

Fastighetsmäklarna tycker det är viktigt med bra samarbete, då det påverkar 

deras eget rykte. Det gör att kunderna kan lita på att samarbetet som 

fastighetsmäklaren har är bra. Samarbete som uppstår genom sidotjänster 

medför en bättre och mer kostnadseffektiv marknadsföring för 

fastighetsmäklare. Fastighetsmäklaren rekommenderas till andra eventuella 

kunder och därmed ökar chansen till fler förmedlingsuppdrag. En 

enkätundersökning har genomförts där 200 fastighetsmäklare och kunder från 

olika mäklarbyråer som Svensk Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, 

Skandiamäklarna, Husmanhagberg, Mäklarringen, Mäklarhuset och 

Länsförsäkringar har blivit kontaktade. Vi har avgränsat oss till medelstora 

städer i Sverige; Karlstad, Örebro, Falun, Uppsala, Växjö och Lund. 

Svarsfrekvensen var låg och enbart 31 fastighetsmäklare och 17 kunder 

besvarade enkäten. Enkäterna analyserades och sammanfattades. Med hjälp av 

de teorier som vi funnit och de svar som erhållits från enkäterna har olika 

intressanta slutsatser kunnat dras. En av dessa är att sidotjänster anses vara 

positivt för både fastighetsmäklare och kunder. 

 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, kunder, sidotjänster, förtroende, samarbete. 
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1. Inledning 

Denna studie behandlar hur den nya lagstiftningen av fastighetsmäklarens 

sidotjänster har påverkat fastighetsmäklarens roll och trovärdighet hos 

kunderna. Arbetet med den nya lagen började redan 2005 när regeringen 

beslutade att tillsätta utredningen ”Fastighetsmäklaren och konsumenten” 

(SOU 2008:6). Alla var inte lika positiva till förslaget att tillåta ersättning för 

sidotjänster. Fastighetsmäklarförbundet (FMF) var remissinstans i ärendet och 

satte sig emot förslaget (Prop. 2010/11:15).  

För att fastighetsmäklarna ska kunna erbjuda bra tjänster till sina kunder måste 

vissa faktorer vara uppfyllda, till exempel skicklighet, positivt beteende, 

tillgänglighet och pålitlighet. Om fastighetsmäklaren uppfyller dessa faktorer så 

borde kunden uppleva kvalitét i tjänsten (Arnerup-Cooper & Edvardsson 

1998). Genom att företag erbjuder olika tilläggstjänster så som sidotjänster kan 

företaget även bli mer konkurrenskraftigt gentemot andra företag 

(Vandermerwe & Randa 1988). Med sidotjänster menas bland annat 

förmedling av bolån, försäkringar, flyttstädning, flytthjälp, homestyling och 

yrkesfotografering (Ansvar 2013). Tjänsterna utförs av andra företag genom 

förmedling av fastighetsmäklaren som tar ut en mindre summa i ersättning. 

Det är viktigt att fastighetsmäklaren tar upp sidotjänster för potentiella köpare 

och säljare. Enligt 14§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) ska 

fastighetsmäklaren informera om den ersättning han som förmedlare får för 

sidotjänster, innan uppdragsgivaren skriver på uppdragsavtalet. Det är viktigt 

för fastighetsmäklaren att löften inte bryts, detta för att ett bra förtroende skall 

skapas hos kunden (Nbubisi et al. 2008).  Det är lätt att endast genom små 

snedsteg från fastighetsmäklarens sida hamna i misstro (Luhmann 2005). 

Innan den nya lagen kom så klassades sidotjänster som förtroenderubbande 

verksamhet. Fastighetsmäklaren ansågs inte vara opartisk, vilket är en viktig 

del i begreppet god fastighetsmäklarsed och som skall följas. I den gamla lagen 

hade fastighetsmäklarna enbart en bra praxis att leva upp till när det gäller 

begreppet god fastighetsmäklarsed. Den nya lagen är mer välutformad och 

lagtexten ger mer stöd än tidigare på samtliga områden (Grauers et al. 2011).  

 

1.1. Problemdiskussion 

Tidigare har det varit förbjudet för fastighetsmäklaren att förmedla sidotjänster 

till kunderna, på grund av att de ansågs som förtroenderubbande. I och med 
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den nya fastighetsmäklarlagen som kom 2011 anses sidotjänster inte längre 

som förtroenderubbande verksamhet och är numera lagligt. Detta är intressant 

eftersom fastighetsmäklaren generellt har ett dåligt rykte (Enterprise Magazine 

2013). De funderingar som finns är hur ändringarna har påverkat 

fastighetsmäklarens förtroende hos kunderna och vilka faktorer som spelar in i 

valet av fastighetsmäklare. Är det de nya sidotjänsterna som avgör valet eller är 

det andra faktorer som styr? Andra funderingar som finns är om den nya 

lagändringen med sidotjänster har påverkat fastighetsmäklarens verksamhet i 

stort. Sidotjänsterna medför samarbete med andra företag och genererar 

relationer. En fundering kring detta är om det genererar mer kostnadseffektiv 

marknadsföring för fastighetsmäklarna, genom att de rekommenderar 

varandra till sina kunder.   

 

1.2.  Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka sidotjänster som finns och om dessa 

påverkar kundens val av fastighetsmäklare sett i ett förtroendeperspektiv.  

 

1.3.  Frågeställningar 

Är sidotjänster förtroenderubbande? 

Hur påverkar sidotjänster valet av fastighetsmäklare? 

Har marknadsföringen blivit mer kostnadseffektiv för fastighetsmäklaren 

genom samarbeten med andra företag? 

 

1.4. Avgränsningar 

Vi som författare kommer att avgränsa oss till mäklarbyråer i städerna 

Karlstad, Örebro, Falun, Uppsala, Växjö och Lund och som enbart förmedlar 

privatbostäder. Städerna valdes för att de är jämnstora och ligger på spridda 

platser i Sverige. Fokus ligger på lagändringen från 2011 om sidotjänster som 

återfinns i 14§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666).  
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2. Metod 

2.1. Deltagare 

Både fastighetsmäklare och kunder i de större mäklarbyråerna Svensk 

Fastighetsförmedling, Fastighetsbyrån, Skandiamäklarna, Husmanhagberg, 

Mäklarringen, Mäklarhuset och Länsförsäkringar kontaktades. Det var 200 

fastighetsmäklare som blev kontaktade och som i sin tur fick vidarebefordra 

enkäter till sina kunder. Detta innebär att det är ett okänt antal kunder som 

blivit kontaktade.  

Av kunderna var det 17 av ett okänt antal personer som svarade på enkäten 

ett. Det var 7 kvinnor och 10 män. Fyra var köpare och sju var säljare och fem 

var både köpare och säljare. De flesta var mellan 18 och 35 år och arbetade. 

En kund i undersökningen svarade inte på resterande frågor efter kön, ålder 

och sysselsättning.   

Det var 31 fastighetsmäklare, 20 kvinnor och 11 män som svarade av 200 

kontaktade. Även här var de flesta mellan 20 och 35 år och de har jobbat 

mindre än åtta år. Det var åtta fastighetsmäklare från Fastighetsbyrån, sju 

fastighetsmäklare från Svensk fastighetsförmedling, sex fastighetsmäklare från 

HusmanHagberg, fyra fastighetsmäklare från Skandiamäklarna och två 

fastighetsmäklare var från respektive Mäklarringen, Mäklarhuset och 

Länsförsäkringar. 

 

2.2. Procedur 

Två olika enkäter för fastighetsmäklare och kunder har framställts genom 

användning av Googles dokumenthanterare. Enkäten distribuerades via 

internet och mail.  

För att få så många svar på enkäterna som möjligt utformades de på ett enkelt 

sätt. Uppskattningsvis tog det cirka 5-10 minuter för respondenten att fylla i 

enkäterna. Om en mer avancerad enkät hade distribuerats skulle förmodligen 

inte så många svar kommit in. En mer avancerad enkät ger oftast inte rättvisa 

svar då respondenten lätt blir oengagerad i frågor som inte rör dem 

personligen. Frågorna i enkäterna är inom ämnet intressanta för att 

respondenterna ska tycka det är meningsfullt att delta (Kylén 1994).    



 9 

Frågorna i början av enkäterna handlar om deltagarna och är utformade med 

fasta svarsalternativ, detta för att det ska vara lätt att besvara och lätt att 

bearbeta. De resterande frågorna i enkätundersökningen är öppna frågor, detta 

för att respondenterna inte skall styra sina tankar i färdiga alternativ.  

Respondenterna skall svara med egna ord för att vi som undersökare skall få ut 

så många åsikter som möjligt ur det verkliga livet. Om fasta svarsalternativ 

hade använts skulle vi enbart få reda på det som vi tidigare kunnat utläsa i 

teorin, inga egna tankar och reflekteringar från respondenterna (Kylén 1994). 

Frågorna i enkäterna utformades utifrån den teorin vi läst.  

Fastighetsmäklarnas och kundernas enkäter mailades ut till de större 

mäklarbyråerna i Karlstad, Örebro, Falun, Uppsala, Växjö och Lund. Detta 

urval gjordes eftersom det var medelstora städer i spridda delar av landet. 

Fastighetsmäklarna ombads att dela ut enkäter till sina kunder, vilket innebar 

att vi inte kunde styra över urvalet av kunder. Båda parterna fick en vecka på 

sig att besvara enkäten. En påminnelse enkät skickades ut efter en vecka. De 

frågor som har besvarats i enkäten för fastighetsmäklaren är först personliga 

frågor, så som ålder, kön och hur länge respondenten har varit verksam. Sedan 

kommer frågor om vilka sidotjänster fastighetsmäklarna erbjuder samt vilka 

tankar som florerar kring sidotjänster. Kundens enkät ser ut på samma vis men 

frågorna är utifrån kundens perspektiv.  I början av enkäterna finns ett 

följebrev. Det är uppriktigt och inte för långt så att respondenten läser det. I 

följebreven förklaras också undersökningen från flera olika synvinklar 

(Ejlertsson 2005). När tiden för insamling av enkäter hade passerat, 

bearbetades och analyserades alla svar. Svaren kategoriserades och 

sammanfattades, och fastighetsmäklarnas och kundernas svar jämfördes. 

Resultatet analyserades i relations med teorin.  

 

2.3.  Data-Analys 

En enkätundersökning med öppna svar har använts, vilket gjorde att det var 

mycket information som skulle bearbetas och analyseras. Svaren 

sammanfattades och de svar som avvek från de övriga analyserades. Alla 

frågor och svar finns med som bilaga. Vid formuleringen av frågor ska 

undersökaren först ställa sig frågan om det ska vara öppna eller slutna frågor. 

Öppna frågor valdes eftersom det ger respondenten möjlighet att ge 

uttömmande svar och ta upp det den anser vara viktigt i just den frågan 

(Eliasson 2010). Denna metod valdes för att få så uttömmande svar som 
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möjligt och för att lättare förstå hur fastighetsmäklares och kunders tankar går 

kring sidotjänster. Det kommer inte ge oss så djupgående svar i ämnet som 

intervjuer skulle kunna bidragit med (Denscombe 2000). Svaren från 

enkätundersökningen jämfördes med teorin, för att få en bild av om 

verkligheten och teorin stämmer överens med varandra.  Vid analys och 

tolkning av svaren kan det vara lätt att misstolka dem. För att lättare kunna 

tolka svaren har vi kategoriserat dem och sedan skapat ett schema.  

 

2.4. Validitet, reliabilitet och representativitet 

För att validiteten ska vara god måste enkätundersökningen vara giltig och 

relevant. Med giltighet och relevans menas att vi faktiskt mäter det som avses 

att mäta. Det som har mätts ska uppfattas som relevant och gälla för flera även 

i de fall där några få har deltagit. (Jacobsen 2002) Validiteten i studien är god 

eftersom de frågor som ställdes blev besvarade. Systematiska fel är små vid 

hög validitet (Eljertson 2005).  

Reliabilitet innebär att mätningar kan upprepas och slutligen ge samma 

resultat. För att reliabiliteten ska vara god måste enkätundersökningen vara 

tillförlitlig och trovärdig. Det innebär att enkätundersökningen måste vara 

genomförd på ett trovärdigt sätt och som kan upprepas. Det förutsätter att 

undersökningen är genomförd på ett korrekt sätt. (Jacobsen 2002) I studien 

anses reliabiliteten relativt god, men kan bli bättre om den kompletteras med 

intervjuer. En studie som har små slumpmässiga fel anses vara god och 

därmed har hög reliabilitet (Eljertson 2005).  

Ett representativt urval innebär ett stickprov av en grupp som liknar 

populationen i alla relevanta drag. Stickprovet görs för en mer 

kostnadseffektiv undersökning till skillnad från en undersökning där samtliga 

landets fastighetsmäklare och dess nuvarande kunder hade deltagit. Gällande 

representativiteten i studien så anses den vara låg eftersom det var för få 

respondenter i enkätundersökningen samt ingen större åldersspridning 

(Jacobsen 2002). 

 

2.5. Källkritik 

Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) från 2011 är relativt ny och det finns 

inte mycket vetenskaplig teori om fastighetsmäklarens användning av 
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sidotjänster. Istället använde vi oss av vetenskapliga artiklar som handlar om 

tjänster i stort och drog paralleller utifrån dem. 

Vi valde att använda enkäter i vår undersökning. Fördelen med 

enkätundersökningar är att det är både billigare och mindre tidskrävande än 

intervjuer, då enkäter kan skickas ut över nätet. En annan fördel med enkäter 

är att respondenten själv kan välja när han/hon vill besvara frågeformuläret. 

Trots detta brukar enkätundersökningar generera färre svar i jämförelse med 

intervjuundersökningar. Risken är också ganska stor att respondenten 

missförstår en fråga eller inte förstår en fråga alls, vilket gör att frågorna måste 

vara väl utformade (Eliasson 2010). En annan nackdel med att göra en 

enkätundersökning är att de som svarar kanske inte svarar korrekt. De får 

heller inte utrycka sig som vid en intervju, eftersom att vi som undersökare 

inte kommer åt deras inre tankar (Kylén 1994).  

Fördelen med att använda sig av Googles dokument vid enkätundersökningen 

var att det underlättade för både oss och respondenten, eftersom vi kunde 

skicka ut enkäterna via mail. Nackdelen med att använda sig av produkten var 

att vi inte vet hur många kunder som fastighetsmäklarna vidarebefordrat 

enkäten till. 
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3.  Teori 

3.1.  Fastighetsmäklarlagen 

Den nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) som kom i juli 2011 innebar en 

del förändringar. Fastighetsmäklarlagen tillämpas för fysiska personer som 

yrkesmässigt förmedlar fastigheter genom ett uppdragsavtal, detta enligt 1§ 

Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666). Ändringar eller tillägg har gjorts i vissa 

paragrafer. Till exempel är det nu är utskrivet i 8§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 

2011:666) att fastighetsmäklaren ska inom god fastighetsmäklarsed beakta 

uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Detta fanns endast i förarbetena till 

1995 års lag (SFS 1995:400). Ett tillägg finns också i 9§ 3st. 

Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666), att muntlig uppsägning av 

uppdragsavtal skall även det ske skriftligt snarast. Om uppdragsgivaren sagt 

upp ett avtal ska fastighetsmäklaren bekräfta uppsägningen skriftligen. Det har 

även skett en förändring att det nu tillåts att förmedla sidotjänster. Sidotjänster 

anses enligt 14§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) inte 

förtroenderubbande när de sker mot en ersättning. Ersättningen behöver inte 

bara ske genom kontanter utan kan även vara rabatter eller andra förmåner 

och bör endast vara obetydlig (prop. 2010/11:15 sid. 53.). 

3.1.1. God fastighetsmäklarsed 

Fastighetsmäklaren har skyldighet att iaktta god fastighetsmäklarsed som 

innebär att han/hon skall vara opartisk och ta hänsyn till både köparen och 

säljarens intresse, detta för att som mellanled inte uppfattas som opålitlig. 

Trots den opartiska rollen som mellanled skall fastighetsmäklaren särskilt 

beakta uppdragsgivarens ekonomiska intresse med försiktighet. 

Fastighetsmäklaren skall genom alla steg i förmedlingsuppdraget handla utifrån 

god fastighetsmäklarsed och med omsorgsfullhet. Exempelvis ska inga 

vilseledande priser eller marknadsföringar förekomma. (Grauers et al. 2011)  

I god fastighetsmäklarsed ingår även att iaktta god marknadsföringssed, enligt 

5§ Marknadsföringslagen (SFS 2008:486). Marknadsföring som strider mot 

god marknadsföringssed är att anses som otillbörlig om den påverkar 

mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut, detta enligt 6§ 

Marknadsföringslagen (SFS 2008:486). Det är fastighetsmäklaren som ansvarar 

för att han inte använder sig av marknadsföring som är vilseledande. 

Fastighetsmäklaren får inte tillhandahålla en komplett lösning med 
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sidotjänster, om han därigenom avtalar bort moment som ingår i 

förmedlingsuppdraget. (Grauers et al. 2011) 

 

3.2. Tjänst 

Fastighetsmäklarens huvudsakliga uppgift är att förmedla en tjänst till sina 

kunder. Stora delar av teorin kommer i och med detta att beskriva den 

grundläggande tjänsteteorin, så som tjänstekvalitet och tjänsteutveckling. I och 

med förmedling av sidotjänster utökas fastighetsmäklarnas tjänsteutbud, vilket 

då kan relateras till de teorier som finns inom tjänsteutveckling.  

Definitionen på tjänst kan beskrivas som att en aktivitet eller en serie 

aktiviteter mellan kunden och tjänsteföretaget sker. Tre egenskaper skiljer 

tjänster från varor. Det första är att tjänster består av en process medan varor 

består av saker. Det andra är att tjänster produceras och konsumeras samtidigt. 

Det tredje är att kunden deltar i tjänsteproduktionens process (Grönroos 

1992). 

Förutom den grundläggande definitionen finns det också annat som skiljer 

tjänster från varor. Problem som är aktuella för de som arbetar med varor är 

inte samma som för de som arbetar med tjänster. Särskilda teorier finns inom 

tjänstemarknadsföring för att lösa de problem som uppstår vid förmedling av 

tjänst. Dessa teorier kan inte användas för marknadsföring av varor. En tjänst 

är unik och därför kan tjänstens kvalitet variera från gång till gång och vid 

varje möte med en kund. För att tillfredsställa kunden på bästa sätt bör varje 

möte anpassas till respektive kund (Zeithaml et al. 1985).  

Resultatet av en tjänst mäts genom hur nöjd kunden är med tjänsten, hur 

kunden har upplevt tjänsteprocessen och resultatet av tjänsten. För att uppnå 

de resultat som efterfrågas kan förutsättningarna förbättras genom 

tjänsteutveckling. Genom att utveckla de tjänster som erbjuds kan de 

förbättras så att fler kunder blir nöjda (Edvardsson 1996). 
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3.2.1. Tjänstekvalité 

Tjänstekvalité handlar om hur kunden upplever tjänsten samt relationen 

mellan kvalité och pris på tjänsten. Bedömningen av kvalitén sker under en 

pågående process, detta eftersom kvalitétsuppfattningen förändras från tillfälle 

till tillfälle. Kvalitén är antingen lägre än vad kunden förväntade eller att den 

överträffar förväntningarna (Echeverri & Edvardsson 2002). 

Det som påverkar tjänstekvalitén är en rad olika faktorer utifrån kundens 

uppfattning. Såsom kundens behov, vilka utgångspunkter och värderingar 

kunden har, tidigare erfarenheter samt vänners rekommendationer (Echeverri 

& Edvardsson 2002). 

De faktorer som behövs för att skapa en god upplevd kvalité för kunden är: 

 Professionalism och skicklighet 

 Attityder och beteende 

 Tillgänglighet och flexibilitet 

 Pålitlighet och tillförlitlighet 

 Återhämtning/återställningsförmåga 

 Rykte och trovärdighet (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). 

För att kunderna ska känna sig tillfredsställda med kvalitén på tjänsten måste 

den som levererar tjänsten försöka uppnå alla dessa punkter. Detta visar på att 

den upplevda kvalitén som kunden känner, inte förekommer i själva tjänsten 

utan i relationen mellan kund och tjänsteleverantör (Edvardsson 1996). 

Tjänstekvalitét kan delas in i två delar:  

 Teknisk kvalitét. 

 Funktionell kvalitét. 

 

Teknisk kvalitét är vad företaget levererar till kunden. Ett exempel på detta är 

att biffen kunden får på en restaurang är mör och välkryddad. 



 15 

Funktionell kvalitét är hur kunden på restaurangen blir bemött av personalen, 

alltså hur kunden samverkar med företaget (Grönroos 1996).   

 

3.2.2. Tjänsteutveckling 

För att kunna erbjuda kunderna en bra tjänst måste tjänsteerbjudandet och 

tjänstekonceptet utvecklas. Denna process har olika delprocesser, såsom 

idésökande, ekonomisk analys, produktutveckling, produkttestning och 

lansering. De delprocesser som är kärnan i utvecklingen är idésökandet och 

produktutvecklingen. Produktutvecklingen innebär när ett företag erbjuder 

tjänster att det inte är en produkt som ska utvecklas utan en tjänst. Företaget 

ska utveckla nya erbjudanden. För att utveckla en ny tjänst eller erbjudande 

finns det åtgärder att ta till, såsom att öka eller minska kapaciteten, föra 

tjänsteföretag närmare kunderna, lägga till eller eliminera extra tjänster, ändra 

på tiderna då tjänsterna är tillgängliga och standardisera eller personifiera 

tjänster. När en tjänst ska utvecklas måste man först bestämma vilken 

kvalitetsnivå man vill uppnå. Om detta görs är det sedan enklare att utveckla 

tjänsten efter eget önskemål (Grönroos 1996). 

Det finns tre strateger för tjänsteutveckling: 

 Serviceorienterad strategi som innebär att tjänsten är serviceinriktad. 

Ett exempel är att fastighetsmäklare kan erbjuda en helhetslösning för 

kunden genom olika sidotjänster, vilket ger en service till kunden. 

 Varuorienterad strategi innebär att det är själva varan som är 

utgångspunkten för tjänsten. 

 Prisorienterad strategi innebär att göra tjänsten attraktiv för kunden 

genom att erbjuda ett lågt pris. 

För att den valda strategin för tjänsten ska fungera på marknaden måste 

marknaden efterfråga och behöva detta (Grönroos 1996). 

 

3.2.3. GAP–modellen 

För att ett företag ska kunna förbättra sin tjänstekvalité, tjänsteutveckling och 

tjänstemarknadsföring kan den så kallade GAP-modellen användas. Den 

används för att analysera faktorer som leder till kvalitetsproblem och hur 
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kvalitetsförbättringar ska arbetas fram. (Bitner et al. 2009) Förbättringarna sker 

genom att det femte gapet mellan kundens förväntan och upplevelse i GAP-

modellen ska minskas. Det är en lång process dit genom att de fyra föregående 

gapen först ska passeras (Zeithaml & Parasuraman 2004). När det fyra 

föregående gapen eliminerats kan det femte gapet börja minskas. Om gapen 

ett till fyra inte elimineras finns alltid en risk att den upplevda kvalitén kommer 

att bli dålig (Grönroos 1996).  

 
Figur 1. Gap eller källor till kvalitetsproblem.  

(Källa: Grönroos, C. (1996). Marknadsföring i tjänsteföretag. 3:3. Uppl. Malmö: Liber, 

sid.38) 

1. Ledningens uppfattning och kundernas förväntan.  

Gapet blir större om företagets uppfattningar om kundens 

kvalitetsförväntningar skiljer sig. Det behövs då dagliga behovsundersökningar 

från företagets sida.  

2. Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar och 

specifikationer för tjänstekvalité. 
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Gapet blir större om specifikationerna av tjänstekvalité inte stämmer överens 

med företagets uppfattning av kundernas kvalitetsförändringar. Det blir ett 

kvalitetsproblem om behovsundersökningar saknas.  

3. Specifikationer som gäller tjänstekvalité och tjänsteproduktion. 

Gapet blir större om företaget inte jobbar mot de specifikationer som finns, 

vilket leder till lägre kvalité.  

4. Tjänsteproduktion och extern kommunikation 

Gapet blir större om företaget inte håller det som utlovas i exempelvis 

marknadsföring. Reklamblad kan skapa stora förväntningar hos kunden som 

sedan inte uppfylls av företaget. 

5. Förväntad tjänst och upplevd tjänst 

Det 5e gapet är summan av de fyra föregående gapen, som måste elimineras 

för att gap 5 ska kunna minskas eller elimineras helt (Grönroos 1996). 

 

3.3. Sidotjänster 

Efter lagändringen 2011 började fastighetsmäklarna förmedla sidotjänster som 

exempelvis:  

Förmedling av bolån: Fastighetsmäklaren samarbetar med en bank och hjälper 

banken att förmedla bolån till sina kunder (Svenskfast 2013).  

Städning: Fastighetsmäklaren samarbetar med ett städföretag och kan på så sätt 

erbjuda flyttstädning eller städning innan visning (Widerlov 2013). 

Försäkringar: Fastighetsmäklaren samarbetar med ett försäkringsbolag och 

erbjuder säljarna att teckna en säljarförsäkring, eller en försäkring mot dubbel 

boendekostnad. En säljarförsäkring innebär att man som säljare har en 

försäkring mot dolda fel. En försäkring mot dubbel boendekostnad innebär att 

om säljaren inte har lyckats fått sålt sin bostad innan han förvärvat en ny, kan 

han få hjälp med betalningen genom försäkringen (Svenskfast 2013).  

Flytthjälp: Fastighetsmäklaren samarbetar med ett flyttbolag och kan då erbjuda 

kunden flytthjälp (Widerlov 2013). 
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Homestyling: Fastighetsmäklaren har ett samarbete med en homestylist som 

hjälper kunden att få hemmet mer attraktivt inför fotografering och visning 

(Skandiamäklarna 2013). 

Yrkesfotograf: Fastighetsmäklaren har ett samarbete med en fotograf för att 

kunna ge kunden så bra bilder på bostaden som möjligt (Husmanhagberg 

2013). 

Mäklarbyråerna jobbar hela tiden med att utveckla olika kringtjänster för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden (Vandermerwe & Randa 1988). För 

fastighetsmäklaren är det ett stort steg att sidotjänster blivit tillåtna och det är 

viktigt att fortsätta utveckla dessa och de samarbeten som det medför. 

Fastighetsmäklarens samarbeten med de företag som erbjuder sidotjänster 

genererar en mer kostnadseffektiv marknadsföring, då företagen 

rekommenderar deras kunder att välja den fastighetsmäklare som de är 

samarbetspartners med. Marknadsföringen blir genom detta bättre och det blir 

lättare att behålla kunderna. Marknadsföra för att skaffa nya kunder är mer 

kostsamt än att behålla gamla kunder (Antón et al. 2005). 

 

3.4.  Förtroende 

Förtroende kan definieras som tillit, trovärdighet, lojalitet och pålitlighet 

(Blomquist 1997). Innan ett samarbete kan påbörjas är förtroende en viktig 

faktor. Grunden för att ett förtroende skall uppstå är att förtaget inte bara ger 

löften utan även förhåller sig till dessa (Nbubisi et al. 2008). Det är i sådana 

lägen viktigt att fastighetsmäklaren iakttar god fastighetsmäklarsed och skapar 

sig en bra image. Det är motparten, i detta fall fastighetsmäklarens kunder och 

de externa företagen som bestämmer om det finns någon anledning till att 

skapa ett förtroende (Hedquist 2002). Om fastighetsmäklaren har handlat fel 

så är det vanligt att missnöjda kunder berättar negativt om fastighetsmäklaren 

och företaget. Det finns då en stor risk att även fler relationer avslutas (Kock 

1993). För fastighetsmäklaren är det svårt att återskapa ett förtroende hos 

kunderna om det en gång har förlorats. Det är däremot lättare för kunden att 

tappa förtroendet då ett litet snedsteg kan leda till misstro (Luhmann 2005). 

Kunderna förväntar sig att fastighetsmäklaren inte skall agera på ett sätt som är 

negativt för kunden (Morgan & Hunt 1994). En fastighetsmäklare måste vara 

en social och trevlig person och den viktigaste marknadsföringen är Word-of-

mouth. Det innebär att kunder pratar och rekommenderar fastighetsmäklaren 
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till andra eventuella kunder. Word-of-mouth sker undermedvetet och därför är 

det viktigt att fastighetsmäklaren uppför sig korrekt och iakttar god 

fastighetsmäklarsed (Durvasula et al. 2004). 

 

3.4.1. Relationsmarknadsföring 

Inom tjänstemarknadsföringen är det naturligt att man som leverantör skapar 

relationer med sina kunder. Marknadsföringen bör iakttas även av distributörer 

och samarbetspartners (Grönroos 1996). Till skillnad från traditionell 

marknadsföring sätter relationsmarknadsföring relationer, nätverk och 

interaktioner i fokus. En relation förutsätter att minst två parter tillsammans är 

engagerade, vilket är moderrelationen i marknadsföring (figur 2). Relationen 

som mest står i fokus är den mellan säljare och kund men det är även viktigt 

att iaktta den relationen som byggs upp inom affärslivet. Genom alla relationer 

som byggs upp blir nätverken mer och mer komplexa, svårbeskrivna och 

bättre (figur 3). (Gummesson 2002) Interaktionen står för att parterna som 

blivit involverade i relationer utför aktiviteter och samspelar med varandra 

(Grönroos 1996). 

 
Figur 2. Marknadsföringens moderrelation. 

(Källa: Gummesson, E. (2002). Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. 3:1. Uppl. 

Malmö: Liber, sid 17) 

 
Figur 3. Ett nätverk av relationer. 

(Källa: Gummesson, E. (2002). Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. 3:1. Uppl. 

Malmö: Liber, sid 17) 
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För att förstå relationsmarknadsföring lite bättre ställs det oftast mot 

transaktionsmarknadsföring, som är motsatsen och betyder 

engångsförsäljning. Det innebär att en affär går igenom med en kund som inte 

avser att gör affär igen för att transaktioner saknar minne. (Gummesson 1996) 

Den transaktionsinriktade marknadsföringen skapar erbjudanden för att locka 

till sig kunder. Exempel på det är matvaruaffärernas extraerbjudandeblad och 

kundkort. Till skillnad från transaktionsmarknadsföringen så leder 

relationsmarknadsföringen till långvariga relationer genom rekommendationer 

och stora nätverk (Auruškevičienė et al. 2007). Det är viktigt att relationer som 

byggts upp bevaras och utvecklas på ett tillfredställande sätt för alla parter i 

nätverket (Grönroos 1996). 

 

3.4.2.  Förtroenderubbande verksamhet 

Innan fastighetsmäklarlagen från 2011 (SFS 2011:666) träde i kraft var det för 

fastighetsmäklaren förbud mot att ägna sig åt förtroenderubbande verksamhet 

liksom sidotjänster. Den nya lagens bestämmelser anger att fastighetsmäklaren 

får använda sig av sidotjänster. Fastighetsmäklaren får idag ta betalt för sina 

sidotjänster och i och med det anses sidotjänster inte vara 

förtroenderubbande. En tjänst som ingår i förmedlingsuppdraget kan anses 

som lockande och därmed rubba förtroendet (Grauers et al. 2011).  

Det är viktigt att fastighetsmäklaren skriftligen upplyser kunden om vilka 

sidotjänster som erbjuds och vilken ersättning han/hon tar ut för 

förmedlingen av dessa, detta enligt 14§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666).  

I den nya fastighetsmäklarlagen framgår det att ersättningen som mäklaren tar 

ut för sidotjänsterna endast får uppgå till några tusenlappar (prop. 2010/11:15 

s.53). Nackdelen med detta är att kunden kan uppfatta tjänsten som att den 

håller låg kvalité när summan endast får vara obetydlig (Antón et al. 2005). 

Kunden drar slutsatsen att kvalitén påverkar priset och när priset är lågt håller 

varan en låg kvalité. Om priset var högt skulle nyttan minska för konsumenten 

och användningen av sidotjänsterna skulle minska. Vid ett högre pris kan 

kvalitén uppfattas som bättre vilket medför att nyttan ökar (Ding et al. 2010). 
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3.5. Valet av fastighetsmäklare 

Tidigare forskning visar är det bra för fastighetsmäklare att veta vad som gör 

kunden nöjd, eftersom att alla människor uppfattar allt olika. I förmedling av 

bostäder finns det många faktorer som spelar in för att kunden skall bli nöjd 

och välja samma fastighetsmäklare igen. Människor uppfattar tjänster på olika 

sätt beroende på ålder, kön och inkomst. Förmedlingsobjektets olikheter 

spelar också in i kundnöjdheten. Vid förmedling av ett mer exklusivt hus har 

kunden troligtvis högre förväntningar på sidotjänsterna än de kunder som 

köper eller säljer hus med lägre värde. Detta kan medföra besvikelse hos 

kunden som har högre förväntningar. (Nahmens & Ikuma 2009) Om kunden 

inte skulle vara nöjd med resultatet, att huset inte blev sålt eller att det tog 

längre tid än väntat är det viktigt att ändå leverera en bra tjänst. Kunden ska 

komma ihåg helheten och bli nöjd trots besvikelsen som eventuellt uppstod. 

Sidotjänsterna gör att kunden får en helhetslösning hos sin fastighetsmäklare 

som kan vara komfortabelt och enkelt att använda sig av. För att kunden ska 

kunna lita på de samarbeten som fastighetsmäklaren erbjuder är det viktigt att 

fastighetsmäklaren väljer partner med omsorg. För att uppnå detta måste 

fastighetsmäklaren vara vaksam på vilka samarbetspartner som sköter 

sidotjänsterna bra och vilka samarbetspartners som ger fastighetsmäklaren ett 

dåligt rykte (Dabholkar & Overby 2004). 
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4. Empiri 

Studiens empiri bygger på enkätsvar från 31 fastighetsmäklare och 17 kunder. 

Inledningsvis presenteras respondenternas bakgrundsfakta för både 

fastighetsmäklare och kunder. Därefter redovisas sidotjänster ur både 

fastighetsmäklarens och kundens perspektiv. Här redovisas också hur 

lagändringen har påverkat förtroendet för fastighetsmäklarna. 

4.1. Fastighetsmäklarnas värderingar 

Tabell 1. Redovisning av fastighetsmäklarnas bakgrundsfakta. 

Mäklare Kön Ålder Mäklarföretag Varit mäklare Förmedlar BR Villor 

Mäklare 1 K 20-35 Svensk Fast 1 år BR, Villor 90% 10% 

Mäklare 2 K 20-35 Mäklarringen 4 månader Villor  100% 

Mäklare 3 K 36-50 Länsförsäkring. 10 år Villor  100% 

Mäklare 4 K 20-35 Svensk Fast 2 år Villor  100% 

Mäklare 5 K 20-35 Husmanhagb. 1 år BR, Villor 50% 50% 

Mäklare 6 K 20-35 Fastighetsbyrå. 1 år Villor  100% 

Mäklare 7 K 20-35 Husmanhagb. 9 månader Bostadsrätt 100%  

Mäklare 8 M 20-35 Skandiamäklar. 7 månader BR, Villor 75% 25% 

Mäklare 9 K 20-35 Svensk Fast 2 år BR, Villor 75% 25% 

Mäklare 10 K 36-50 Svensk Fast 6 år Villor  100% 

Mäklare 11 K 20-35 Fastighetsbyrå. 2 år Bostadsrätt 100%  

Mäklare 12 K 36-50 Husmanhagb. 11 år BR, Villor 60% 40% 

Mäklare 13 M 36-50 Fastighetsbyrå. 7 år Villor  100% 

Mäklare 14 K 20-35 Svensk Fast 5 år BR, Villor 70%  30% 

Mäklare 15 M 51-70 Mäklarhuset 30 år BR, Villor 30% 70% 

Mäklare 16 M 20-35 Fastighetsbyrå. 3 år Villor  100% 
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Mäklare 17 K 20-35 Skandiamäklar. 3 år Villor  100% 

Mäklare 18 M 20-35 Länsförsäkring. 2,5 år BR, Villor 50% 50% 

Mäklare 19 K 36-50 Husmanhagb. 8 år BR, Villor 50%  50% 

Mäklare 20 K 20-35 Fastighetsbyrå. 6år BR, Villor 10% 90% 

Mäklare 21 M 36-50 Skandiamäklar. 6 år BR, Villor   

Mäklare 22 M 20-35 Fastighetsbyrå. 3 år Bostadsrätt 100%  

Mäklare 23 K 36-50 Svensk fast 14 år Bostadsrätt 100%  

Mäklare 24 M 51-70 Mäklarringen 6 år BR, Villor 50% 50% 

Mäklare 25 M 36-50 Ej angivit Ej angivit Villor  100% 

Mäklare 26 M 20-35 Skandiamäklar. 5 år BR, Villor 50% 50% 

Mäklare 27 M 20-35 Fastighetsbyrå. 7 år Villor  100% 

Mäklare 28 K 20-35 Husmanhagb. 7 år BR, Villor 25% 75% 

Mäklare 29 K 51-70 Mäklarhuset 23 år BR, Villor 50% 50% 

Mäklare 30 K 20-35 Fastighetsbyrå. 7 år BR, Villor 20% 80% 

Mäklare 31 K 36-50 Husmanhagb. 7 år BR, Villor 50% 50% 

Ur tabell 1 utläses tydligt att fastighetsmäklarnas ålder mestadels ligger kring 20 

till 35 år och att många av dem varit verksamma som fastighetsmäklare mindre 

än sju år. Fastighetsmäklarna förmedlar mestadels både villor och 

bostadsrätter, endast några få förmedlade bara villor eller bara bostadsrätter. 

Fastighetsmäklare nummer 25 har inte angett antal verksamhetsår eller 

mäklarföretag. 

Fösta frågan som fastighetsmäklarna fick svara på i undersökningen var vilka 

sidotjänster som de använder sig av.  

Tabell 2. Redovisning av fastighetsmäklarens erbjudna sidotjänster.  

Sidotjänster Antal mäklare som använder 

Förmedling av bolån  15 
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Säljarförsäkring 21 

Försäkring dubbel boendekostnad 11 

Homestyling 14 

Flytthjälp 5 

Flyttstädning 14 

Visningsstädning 5 

Extern värdering 0 

Yrkesfotograf 24 

Ur tabell 2 kan det utläsas att de sidotjänster som fastighetsmäklarna använder 

sig mest av är yrkesfotografering, tätt följt av säljarförsäkring, förmedling av 

bolån, homestyling och flyttstädning. Även försäkring mot 

dubbelboendekostnad används av fastighetsmäklarna, men inte i lika stor 

utsträckning. Fastighetsmäklarna anger även att de utom om de sidotjänster 

som anges i tabellen, använder sig av energideklaration, areamätning, 

radonmätning samt tjänsten ”varudeklarerat”.  

Det var 22 av fastighetsmäklarna som angav att de använder sina sidotjänster 

för att marknadsföra sig, främst är det yrkesfotografering, försäkring och 

flyttstädning som tas upp. Det är även de sidotjänster fastighetsmäklarens 

kunder använder sig mest av och som anses populärast. Marknadsföringen av 

sidotjänsterna sker enligt de flesta fastighetsmäklare vanligtvis vid intag genom 

ett skriftligt informationsblad samt muntlig presentation. Endast sju svarade 

att de inte använder sidotjänster när det marknadsför sig och två 

fastighetsmäklare svarade inte på frågan.  

De flesta fastighetsmäklare, det vill säga 13 stycken tycker att det finns en klar 

koppling mellan kundernas val av fastighetsmäklare och vilka sidotjänster de 

har att erbjuda. Bland de 13 säger fastighetsmäklare 27 att ”det kan vara 

avgörande”. Fem fastighetsmäklare instämmer till viss del, medan åtta svarar 

att det inte finns någon koppling. Fem fastighetsmäklare svarade inte på frågan 

eller svarade inte korrekt.  

14 av fastighetsmäklarna tror att samarbete med andra företag har påverkat 

dem positivt, det ger dem en bättre image. Fastighetsmäklare 4 menar att det 
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ger bra konkurrenskraft, fastighetsmäklare 15 tycker det blir smidigare 

bostadsbyte och bra helhetslösning och ger nöjdare kunder. Fastighetsmäklare 

11 tycker att det ser mer professionellt ut med sidotjänster. De resterande åtta 

fastighetsmäklarna svarade att det inte påverkade eller att de inte visste och nio 

fastighetsmäklare svarade inte alls. 

På frågan om hur sidotjänsterna har påverkat fastighetsmäklarens image gavs 

disparata svar. De var 10 fastighetsmäklare som påstod att sidotjänsterna var 

mest positiva för fastighetsmäklarens image, där fastighetsmäklare 1, 2, 20 och 

22 angav att det ger ett mer professionellt intryck och fastighetsmäklare 6 som 

tycker att det ger en bra helhetslösning. Det var fyra fastighetsmäklare som 

påstod att sidotjänsterna kan påverka fastighetsmäklarens image på ett negativt 

sätt. Fastighetsmäklare 7 menar att om inte fastighetsmäklaren framför 

sidotjänsterna på rätt sätt och berättar om dessa kan detta gen en negativ bild 

av fastighetsmäklaren. Fastighetsmäklare 14 anger att en dålig sidotjänst lätt 

återspeglas i mäklarföretaget och drar ner helheten negativt, fastän det är 

sidotjänsten som inte varit bra. I detta instämmer fastighetsmäklare 31 och att 

det är viktigt med trovärdiga samarbetspartners. De resterande respondenterna 

har inte svarat på frågan eller inte svarat korrekt på frågan. 

Samarbetet med andra företag fungerar bra. Majoriteten av respondenterna 

svarade att deras samarbete kring sidotjänster fungerar mycket bra. 

Fastighetsmäklare 31 angav att i de fall där det inte fungerar bra så byts 

samarbetspartners ut. Fastighetsmäklare 13 tycker att samarbetet är ojämnt, 

och menar att det varierar från samarbete till samarbete. En respondent 

svarade att samarbetena inte var alls bra. 

På frågan om fastighetsmäklarna upplever någon skillnad före och efter 

legaliseringen av sidotjänster, har 16 fastighetsmäklare svarat att de inte 

upplever någon skillnad. Bara tre fastighetsmäklare svarade att det finns en 

viss skillnad, bland annat så anger fastighetsmäklare 15 att det idag finns flera 

sidotjänster och fastighetsmäklare 30 säger att de idag trycker mera på varje 

sidotjänst hos kunden ur ett marknadsföringsperspektiv. Fastighetsmäklare 12 

tycker att det var enklare att marknadsföra sig förr, innan den nya lagen kom 

2011. Fastighetsmäklare 8 har inte upplevt hur det var innan legaliseringen. 

Fem av respondenterna svarade att de inte visste och sex svarade inte alls. 

På frågan om kunder ofta använder mäklarföretagens tjänster svarade 18 

respondenter ja och fem respondenter nej, övriga åtta svarade att de inte visste 

eller angav inget svar alls. I de fall kunderna använder sig av andra tjänster än 
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de sidotjänster fastighetsmäklaren har att erbjuda, tror fastighetsmäklare 1 att 

det är för att det blir billigare hos någon annan. Fastighetsmäklare 7, 22 och 31 

tror att dessa kunder har fått rekommendationer från annat håll, exempelvis 

vänner och bekanta.  

 

4.2. Kundernas värderingar 

Tabell 3. Redovisning av kundernas bakgrundsfakta. 

Kunder       Kön Ålder Sysselsättning Mäklarföretag Köpare/säljare BR Villa 

Kund 1 K 36-50 Arbetar Svensk fast Köpare, Säljare S K 

Kund 2 M 18-35 Arbetar Fastbyrån Köpare, Säljare S,

K 

 

Kund 3 K 18-35 Arbetar Fastbyrån Köpare, Säljare S K 

Kund 4 M 36-50 Arbetar Svensk fast Köpare, Säljare  S, K 

Kund 5 M Ej 

ang 

Arbetslös Svensk fast  Säljare  S 

Kund 6 K 18-35 Studerar HusmanHagb Köpare K  

Kund 7 K 18-35 Arbetar HusmanHagb Säljare S  

Kund 8 M 18-35 Arbetar Svensk fast Säljare S  

Kund 9 M 18-35 Arbetar HusmanHagb Säljare S K 

Kund 

10 

M 36-50 Arbetar Skandiamäkla Köpare, Säljare S K 

Kund 

11 

M 36-50 Arbetar Skandiamäkla Köpare, Säljare S K 

Kund 

12 

M 18-35 Arbetar Svensk fast Säljare S  

Kund 

13 

M 36-50 Arbetar Ej ang Ej ang Ej  ang 
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Kund 

14 

K 51-65 Arbetar Fastbyrån Säljare  S 

Kund 

15 

K 18-35 Studerar Mäklarringen Köpare  K 

Kund 

16 

M 18-35 Arbetar  Skandiamäkla Säljare S  

Kund 

17 

K 18-35 Föräldraledig Svensk fast Köpare  K 

Det som kan utläsas ur tabell 3 är att det mestadels är kunder i åldern 18 till 35 

och arbetade. Kund 13 har endast de tre första frågorna i enkäten.  

Första frågan som kunderna fick i undersökningen var om han/hon har blivit 

informerade av deras fastighetsmäklare om vilka sidotjänster han erbjuder. Där 

har 13 kunder svarat att de har blivit informerade om sidotjänsterna. Dock är 

det enbart fyra kunder som uppger att fastighetsmäklarna har informerat dem 

om hur mycket fastighetsmäklaren tar betalt för förmedling av sidotjänsten. 

Tabell 4. Redovisning av vilka sidotjänster kunder skulle kunna tänka sig 

använda sig och har använt sig av. 

Sidotjänster Skulle kunna 

tänka sig att 

använda 

Har använt sig av 

Förmedling av bolån  5 3 

Säljarförsäkring 4 3 

Försäkring dubbel 

boendekostnad 

7 1 

Homestyling 4 1 

Flytthjälp 5 0 

Flyttstädning 9 2 

Visningsstädning 1 0 

Extern värdering 1 0 
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Yrkesfotograf 10 8 

Annan 0 0 

Av tabell 4 kan utläsas att de sidotjänster som är populärast hos kunder är 

yrkesfotograf, flyttstädning och försäkring av dubbel boendekostnad. Det är 

också de sidotjänster som kunderna har använt sig mest av. Det som förefaller 

mest relevant är om några kunder skulle kunna tänka sig att använda sig av 

flytthjälp. Inte en enda kund har använt sig av det.  

När kunderna fick frågan om vad som avgjorde valet av fastighetsmäklare 

svarade kund 1 att han anlitade samma fastighetsmäklare som han köpte sin 

bostadsrätt av.  Kund 4, 8, 9, 12 och 16 angav att det var intrycket av 

fastighetsmäklaren som avgjorde valet.  Resterande kunder svarade att valet 

berodde på rekommendationer från kunder och andra personer som varit i 

kontakt med fastighetsmäklaren, anlitat fastighetsmäklaren tidigare och att det 

var ett välkänt mäklarföretag. Sammanfattningsvis är det intrycket som 

fastighetsmäklaren ger samt rekommendationer från kunder och andra 

personer som har varit i kontakt med fastighetsmäklaren som avgör.  

Vilka sidotjänster som fastighetsmäklaren kan erbjuda kunderna hade ingen 

betydelse i valet av fastighetsmäklare då 16 stycken av kunderna svarade nej på 

den frågan. Kund 9 gav en förklaring till varför det inte spelar någon roll: ”Alla 

erbjöd i princip samma tjänster”. 

Tabell 5. Hur lagändringen påverkat förtroendet för fastighetsmäklare, 

graderat 1-5.  

 1  2 3 4 5 

Antal svar 1  0  11  3  1  

1= Försämrats 3= Oförändrat 5= Förbättrats  

Kunderna ombads motivera sina svar. Kund 17 angav att lagändringen har gett 

fastighetsmäklarna ett försämrat förtroende, detta om inte fastighetsmäklarna 

informerar om de sidotjänster de har att erbjuda och till vilken kostnad. Kund 

3-5, 7, 9-11 och 13-16 svarade att förtroendet för fastighetsmäklarna är 

oförändrat. Några motiveringar var att få känner till lagändringen, kunder 

känner trygghet med lagstiftningen och fastighetsmäklarnas primära jobb är att 

förmedla fastigheter. Kund 1, 2, 6 och 8 anser att den nya lagändringen har 
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förbättrat förtroendet hos fastighetsmäklare, detta eftersom kunder får ett 

bättre omhändertagande. Kunderna litar på fastighetsmäklarnas val av 

samarbetspartners, samt att det går snabbare för kunderna att använda sig av 

fastighetsmäklarens samarbetspartners.  

Sista frågan i undersökningen var om kunderna kommer att bli påverkade 

genom att fastighetsmäklare samarbetar med andra företag. Kund 2 och 3 tror 

att det påverkar dem som kunder genom att det blir något dyrare, men i 

gengäld erbjuds en mer komplett lösning. Kund 7 tror att kunder kan 

glömmas bort då fastighetsmäklarna jobbar på provision. Kund 4-6 och 14-16 

tror inte samarbetet med olika företag kommer att påverka dem som kunder, 

då kunderna litar på fastighetsmäklarens rekommendationer.  

 

4.3. Kopplingar mellan fastighetsmäklarna och kundernas åsikter 

De båda parterna hade i princip samma värderingar när det gäller sidotjänster. 

Parterna menar på att lagändringen i sig inte har någon större påverkan för 

varken fastighetsmäklaren eller kunden. Det har inte rubbat 

fastighetsmäklarens förtroende hos kunderna och kunderna anser att det 

primära för fastighetsmäklaren är att förmedla fastigheter även om sidotjänster 

också erbjuds. Andra paralleller som kan dras mellan fastighetsmäklarnas och 

kundernas åsikter är att båda parter tycker att fastighetsmäklarens intryck och 

förtroende är det viktigaste. Förtroendet förstärks genom sidotjänster, det ger 

en professionell helhet och image. Fastighetsmäklaren skapar sin image genom 

rykten och kunders rekommendationer.  

Sidotjänsten yrkesfotografering är den tjänsten som används mest enligt både 

fastighetsmäklare och kunder. Detta beror oftast på att tjänsten ingår i 

förmedlingsuppdraget. Andra sidotjänster som används ofta enligt båda parter 

är flyttstädning, försäkringar och förmedling av bolån. En sidotjänst som 

fastighetsmäklarna inte erbjuder i så stor utsträckning är flytthjälp. Enligt 

enkätundersökningen är det något som kunderna gärna skulle vilja använda sig 

utav om det fanns.  

Fastighetsmäklaren använder sig av bra sidotjänster för att inte förstöra sitt 

eget rykte. Kunderna litar på att de externa företagen som fastighetsmäklaren 

rekommenderar är bra. Vid dåliga samarbeten byter fastighetsmäklaren partner 

vilket de flesta kunder förstår och de känner sig trygga med.  
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Fastighetsmäklaren informerar om sina sidotjänster muntligt och på ett 

informationsblad som delas ut till kunden. Båda parter tycker att 

informationen är bra, men kunderna uppfattar att fastighetsmäklaren inte 

informerar om den ersättning som tas ut för förmedlingen av sidotjänsterna. 

Kunderna har förmodligen inte tagit till sig informationsbladet där priset 

anges.   
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5. Analys 

5.1. Sidotjänsters påverkan 

Utöver de sidotjänster som beskrivits tidigare i teorin, förmedling av bolån, 

försäkringar, städning, flytthjälp, homestyling och yrkesfotografering, angav 

fastighetsmäklarna att de även använder sig av energideklaration, areamätning, 

radonmätning och sidotjänsten ”varudeklarerat”. De vanligaste sidotjänsterna 

som kunderna använder sig utav är yrkesfotografering, flyttstädning, 

försäkringar och förmedling av bolån. Flytthjälp är efterfrågat hos kunden men 

erbjuds dock inte så ofta av fastighetsmäklarna. Detta skulle kunna förutses av 

fastighetsmäklarna genom användning av GAP-modellen där 

behovsundersökningar genomförs för att företaget ska kunna tillgodose 

kundens behov (Grönroos 1996).  

Enligt fastighetsmäklarna påverkar sidotjänsterna valet av fastighetsmäklare 

och de anser att de blir mer konkurrenskraftiga i förhållande till andra företag 

om de använder sig av sidotjänster. Teorin visar även att företag som erbjuder 

tilläggstjänster blir mer konkurrenskraftiga gentemot liknande företag som inte 

erbjuder några sidotjänster (Vandermerwe & Randa 1988). Kunderna tror inte 

att det finns någon koppling mellan val av fastighetsmäklare och vilja 

sidotjänster som erbjuds. Detta tros bero på att de flesta fastighetsmäklare har 

samma tjänster att erbjuda och i slutändan är det ett bra intryck från 

fastighetsmäklaren och rekommendationer från vänner och bekanta som 

avgör.  

5.2. Förtroende  

Förtroende skapas genom olika faktorer som professionalism, attityder, 

tillgänglighet, pålitlighet, återställningsförmåga, trovärdighet och tydlighet 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). Sidotjänster ansågs tidigare rubba 

förtroendet hos fastighetsmäklarna. Efter den nya lagändringen som skedde 

juli 2011 anses sidotjänster inte som förtroenderubbandeverksamhet längre. 

Tjänsterna sker idag mot betalning och det innebär att sidotjänster kan ses 

som förtroendeingivande, enligt 14§ Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666). 

Ersättningen kan vara dold genom betalningen av förmedlingsuppdraget och 

det kan även vara rabatter och andra förmåner. Ersättningen av sidotjänsterna 

får endast vara obetydlig, vilket innebär att det får uppgå till några tusen 

kronor enligt prop. 2010/2011 s. 53. Det kan vara svårt att veta vad obetydlig 

och några tusen kronor innebär som innebär. Fastighetsmäklarna kan ha en 
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helt annan uppfattning om den benämningen än vad kunderna kanske har. 

Förtroendet hos kunden kan rubbas om de anser att den ersättning 

fastighetsmäklaren tar ut inte kan anses som några tusen kronor eller 

obetydlig. Ur förtroendesynpunkt vore det bättre för fastighetsmäklaren om 

varje sidotjänst hade ett maxbelopp som de kunde gå efter för att inte 

missförstånd skall uppstå.  

Fastighetsmäklarna tycker att sidotjänster har påverkat dem positivt och inte 

rubbat förtroendet för dem. De anser att deras image blivit bättre när de kan 

erbjuda en helhetslösning för kunderna. Tjänsteutbudet har ökat i takt med att 

fastighetsmäklarnas nätverk har ökat. det ger en bra marknadsföring genom 

relationer (Gummesson 2002). Genom relationsmarknadsföring ökar 

chanserna för mer uppdrag hos fastighetsmäklarna.  

Kunderna har fått bättre förtroende för fastighetsmäklaren när en 

helhetslösning kan erbjudas med ett bra företag. Kunden litar starkt på att de 

externa företagen är bra eftersom att fastighetsmäklaren har tillit till dem.  Det 

blir ett bättre omhändertagande och kundnöjdheten ökar i och med att kunden 

kan bli nöjd över en del i förmedlingsuppdraget, exempelvis en sidotjänst. 

(Dabholkar & Overby 2004) 

Det som skulle kunna rubba förtroendet hos kunderna är att 

fastighetsmäklaren inte informerar om sidotjänsterna muntligt. Det är vanligt 

att han/hon endast lämnar informationsblad, vilket står i lagen att 

fastighetsmäklaren skall göra. Men som fastighetsmäklare är det bra att ta upp 

sidotjänsterna muntligt för kunden, så att det inte uppstår något missförstånd. 

Vid ett missförstånd hamnar kunden mycket lätt i misstro och förtroendet för 

fastighetsmäklaren kommer sällan tillbaka (Luhmann 2005). Tjänster är unika 

och tjänsternas kvalité varierar för varje uppdrag (Zeithaml et al. 1985). 

 

5.3. Bättre marknadsföring  

Enligt vår studie har den nya fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) som kom 

2011 medfört att marknadsföringen för fastighetsmäklarna blivit enklare och 

mer kostnadseffektiv (Antón et al. 2005). Det bli mer prisvärt eftersom 

samarbetsnätet skapar en word-of-mouth metod, som innebär att de 

samarbetande företagen marknadsför och rekommenderar fastighetsmäklarna 

till sina kunder utan någon kostnad (Durvasula et al. 2004). Fastighetsmäklarna 

använder sidotjänster för att marknadsföra sig, detta för att få en 
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serviceorienterad strategi genom att exempelvis erbjuda kunderna en bra 

helhetslösning. För att fastighetsmäklarna ska kunna erbjuda sina kunder det 

de vill ha måste förutsättningarna för tjänsten förbättras, vilket görs genom 

tjänsteutveckling. De nöjda kunderna får en god relation till fastighetsmäklarna 

och rekommenderar fastighetsmäklaren till sina vänner och bekanta. 

(Grönroos 1996) Genom att fastighetsmäklarens nätverk av kunder ökar blir 

också nätverket mer komplicerat och svårdefinierat, vilket tyder på att 

fastighetsmäklaren har tillgodosett relationsmarknadsföringen (Gummesson 

2002). Samarbete med exempelvis banker har skapat bättre marknadsföring för 

fastigheterna, genom att dessa kan skyltas även där och det kan öka chanserna 

till fler förmedlingsuppdrag för fastighetsmäklaren. Men fastighetsmäklarna 

anser att de inte i dagsläget har genererat mer jobb för dem.  
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6. Slutsats 

De sidotjänster som finns är förmedling av bolån, försäkringar, städning, 

flytthjälp, homestyling yrkesfotografering, energideklaration, areamätning, 

radonmätning och sidotjänsten ”varudeklarerat”. Vi anser att sidotjänster inte 

ses som förtroenderubbande, eftersom att det sker mot betalning. Det är dock 

viktigt att fastighetsmäklaren agerar korrekt i arbetet med sidotjänster så att 

kunden uppfattar dessa på rätt sätt, annars kan missförstånd uppstå och 

förtroendet rubbas. Resultatet från enkäterna indikerar att sidotjänsterna inte 

har påverkat fastighetsmäklarens image efter lagändringen. Det är fortfarande 

fastighetsmäklaren i sig som spelar roll och vilket intryck han ger kunderna. 

Det positiva med sidotjänsterna är att fastighetsmäklaren kan skapa en 

helhetslösning för kunden och därmed ger fastighetsmäklaren ett mer 

professionellt intryck hos kunderna. Ett bättre omhändertagande uppstår. Det 

märks tydligt att fastighetsmäklarna hela tiden försöker utveckla sidotjänsterna 

och även komma på nya. Det finns många företag som har sina egna 

varumärken och ett exempel på detta är sidotjänsten ”varudeklarerat” som 

Svensk Fastighetsförmedling har. Genom samarbeten med andra företag som 

erbjuder fastighetsmäklarens sidotjänster får fastighetsmäklaren en bättre och 

framförallt mer kostnadseffektiv marknadsföring som kan leda till fler 

förmedlingsuppdrag. Det sker genom den berömda Word-of-mouth metoden. 

Fastighetsmäklaren skapar sin framgång genom sina nätverk. Kundens val av 

fastighetsmäklare sker genom intryck och rekommendationer från andra 

kunder och personer som har varit i kontakt med fastighetsmäklaren. Det är 

alltså inte sidotjänsterna som avgör valet av fastighetsmäklare.  

 

6.1. Förslag till vidare forskning 

Som vi tidigare tagit upp påverkar sidotjänsterna marknadsföringen för 

fastighetsmäklarna positivt. Det skulle då vara intressant att forska vidare på 

ett djupare plan om vilka olika sätt det påverkas. Om det ökar antal 

förmedlingsuppdrag som kommer in och försäljningar eller påverkas 

fastighetsmäklaren på andra sätt.  
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8.  Bilaga 1 

8.1. Fastighetsmäklarens enkät 

Man  Kvinna  

Ålder:  20-35  36-50 51-70 

Företag: 

Förmedlar: Bostadsrätter Villor 

Om båda i kryssade, hur många procent av varje ungefär? 

Hur länge har du varit mäklare? 

1. Vilka sidotjänster använder du dig av: 

Förmedling av bolån  Visnings städning 

Säljarförsäkring  Extern värdering 

Försäkring av dubbel boendekostnad Homestyling 

Flyttstädning  Yrkesfotograf 

Flytthjälp 

2. Använder du dig av någon annan sidotjänst än de nämnda? 

3. Ser du någon koppling mellan sidotjänsterna och kundernas val av 

mäklare? 

4. Använder ni er av sidotjänster när ni marknadsför er för kunden? 

JA NEJ 

Om ja, vilka sidotjänster?  

5. På vilket sätt marknadsför ni sidotjänsterna för era kunder? 

6. På vilket sätt har samarbetet med andra företag påverkat er som 

mäklare?  

7. Har samarbetet påverkat marknadsföringen och på vilket sätt? 

8. Hur tror du sidotjänsterna påverkar mäklarens image? 



 

9. Hur tycker du att samarbetena fungerar med era sidotjänster som andra 

företag ansvarar för? Har det blivit mer jobb för er? 

10. Upplever du att de är någon skillnad från före och efter legaliseringen 

av sidotjänster? 

11. Använder era kunder sig oftare av de sidotjänsterna som ni har att 

erbjuda än att de vänder sig till andra företag som de själva kollat upp? 

JA NEJ 

Motivera ditt ställningstagande 

12. Om du anser att de väljer andra företag än era sidotjänster, vad tror du 

att det beror på? 

13. Vilken sidotjänst är det som kunden använder sig mest av hos er? 

 

8.2. Kundens enkät 

Man Kvinna 

Ålder:  18-35 36-50 51-65 65+ 

Sysselsättning: 

Arbetar Studerar Pensionär Arbetslös 

Annan sysselsättning: 

Vilken mäklarbyrå har du kontakt med? 

Köpare 

Säljare 

Säljer: Bostadsrätt  Villa Annat  

Köper: Bostadsrätt  Villa Annat: 

1. Har mäklaren informerat dig om vilka sidotjänster han kan erbjuda dig? 

JA NEJ 

2. Har mäklaren informerat om hur mycket betalt han får för 

förmedlingen av sidotjänsten?   

JA NEJ 



 

3. Vilka sidotjänster skulle du kunna tänka dig att använda? (Även vid 

senare köp och försäljningar). 

Förmedling av bolån  Visnings städning 

Säljarförsäkring  Extern värdering 

Försäkring av dubbel boendekostnad Homestyling 

Flyttstädning  Yrkesfotograf 

Flytthjälp   Annan 

 

4. Vilka sidotjänster har du använt dig av? (Även vid tidigare köp och 

försäljningar). 

Förmedling av bolån  Visnings städning 

Säljarförsäkring  Extern värdering 

Försäkring av dubbel boendekostnad Homestyling 

Flyttstädning  Yrkesfotograf 

Flytthjälp   Annan 

 

5. Vad avgjorde vad som valde just din mäklare? 

6. Spelade sidotjänsterna in i valet av mäklare? 

 

2011 gjordes en lagändring om att mäklaren fick börja använda sig av 

sidotjänster och ta betalt för dem.  

7. Hur tror du denna lagändring har påverkat förtroendet hos mäklare? 

Försämrats 1-5 Förbättrats  

Motivera ditt ställningstagande 

8. Tror du att mäklarens samarbete med andra företag kommer påverka 

dig som kund? Motivera ditt ställningstagande. 

 



 

9. Bilaga 2 

9.1. Fastighetsmäklarnas svar 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

9.2. Kundernas svar 

 



 

 

 

 

 

 



 

  


