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Sammanfattning 
 
Titel - En studie kring faktorer som av 

erfarna fastighetsmäklare upplevs 
leda till högre provision.  

  
 
Författare    Olivia Lindelöf  
 
Institution Institutionen för Fastigheter och 

Byggande 
 

Examensarbete Kandidatnivå nummer 
Handledare   Andreas Fili 
Nyckelord provision, fastighetsmäklare, 

Stockholm bostadsmarknad,  
 

 

Vad den slutgiltiga provisionen för en fastighetsmäklare blir påverkas såväl av personliga 

egenskaper som omvärldsfaktorer. Sådana faktorer man själv som fastighetsmäklare kan påverka 

och sådana faktorer som påverkas av allt runtomkring. Denna studie ska åskådliggöra vilka olika 

faktorer som upplevs ha en påverkan på provisionen. Tanken är att man som läsare ska kunna 

skapa sig en bild av dessa faktorer, genom att ta del av erfarna fastighetsmäklares svar på 

frågeställningen.  

 

Det finns inga särskilda regler för vad som ska betalas till en fastighetsmäklare i provision och 

procentsatsen skiljer sig åt för varje affär. Vid en bostadsaffär tar man som säljare ofta in flera 

olika konkurrerande fastighetsmäklare för att diskutera provisionens storlek innan man fattar ett 

beslut.  

 

Resultatet av utförda intervjuer är att samtliga faktorer delas upp i två olika sorter. Den första 

sorten innefattar sådana faktorer som fastighetsmäklaren själv kan påverka dvs. förberedelse, 

erfarenhet, kunskap, prospekt, material, annonsering, styling, mäklarbyråns varumärke, rykte 

från tidigare försäljningar, att lägga mycket tid och energi på varje objekt samt att arbeta med 

stegar. Den andra sorten innefattar omvärldsfaktorer dvs. konjunkturläge, ränteläge, utbud på 

marknaden, arbetsmarknad, konkurrens inom branschen, väder och vind.  
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Abstract  
 
Title - A study on the factors of 

experienced real estate agents are 
perceived to lead to higher 
commisions.  

 
Author    Olivia Lindelöf 
 
Department Department of Real estate and 

Construction Management 
 
Thesis number 
Supervisor   Andreas Fili 
Keywords commissions, real estate agents, 

Stockholm real estate market 
 
 
 
 
 
The final commission for a realtor is influenced by personal characteristics such as external 

factors. This study will therefore illustrate the different factors that can contribute to the final 

commission. The idea is that the reader should be able to create an understanding of the reasons 

behind a higher commission, utilise the experience of an estate broker and their view on the 

issue.  

 

There are no specific rules in regards to the payment of commission and the percentages are 

different for every business. It is common that sellers choose from a variety of competing real 

estate agents to discuss the amount of commission before making a final decision.  

 

From the results of completed interviews there are a number of factors that a real estate agent 

can influence; preparation, experience, knowledge, prospectuses, materials, advertising, styling, 

brand, reputation from previous sales, adding much time and energy on each item. The external 

factors include economic conditions, interest rates, market supply, labor, industry competition, 

the weather.  
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Förord 
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för kunderna som ska köpa eller sälja sin bostad.  
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Martinez för bra feedback.  

 

Jag vill även tacka dels de anonyma företag som har valt att ställa upp! Dessutom ett stort tack 

till Magnusson Mäkleri Djursholm, Eklund Stockholm New York, Ekenstam, Notar Östermalm, 

Behrer & Partners, Magnusson Mäkleri Täby samt Fantastic Frank för fantastiskt bemötande och 

svar på mina frågor.  

 

Dessutom vill jag passa på och tacka min familj, vilket även inkluderar mina närmsta vänner för 

deras stöd, peppande och vägledning under uppsatsen, men kanske framförallt, hela 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en bakgrund till det ämne jag har valt att granska och syftet med uppsatsen. 

Dessutom redogörs här för en disposition för hela den fortsatta studien. I slutet har jag valt att 

göra en avgränsning vilket styr hur hela uppsatsen är utformad. 

  

1.1 Bakgrund 

Idag är provisioner bland mäklare ett omtalat och diskuterat ämne i media. Fastighetsmäklare har 

nästan uteslutande provision på försäljning som sin lön. Generellt sett går arvodet på en 

försäljning först till företaget där fastighetsmäklaren arbetar och sedan får fastighetsmäklaren ta 

del av en förhandlad procentsats av detta. Grundlön är en ovanlig företeelse bland 

fastighetsmäklare men kan ibland tillämpas för nyexaminerade som ska få in en fot i branschen. 1  

 

Det finns inga särskilda regler för vad som ska betalas till en fastighetsmäklare i provision och 

procentsatsen skiljer sig åt för varje affär. Vid en bostadsaffär tar man som säljare ofta in flera 

olika fastighetsmäklare för att diskutera provisionens storlek. Säljaren får då chans att bilda en 

uppfattning om fastighetsmäklaren, göra en avvägning hur mycket man vill betala för tjänsten 

och se över vad som faktiskt ingår i dess innehåll. Dessutom får man som säljare en chans att 

jämföra med vad andra fastighetsmäklare tar i provision. Man gör sedan ett val beroende på vad 

man som kund efterfrågar.  2  

 

Fastighetsmäklare är en fysisk person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, delar av 

fastigheter och bostadsrätter.3 Fastighetsmäklaren ska agera oberoende mellanman mellan köpare 

och säljare. Enda gången fastighetsmäklaren ska agera för någon av parternas fördel är för att 

optimera slutpriset för affären. Detta ska ske på ett etiskt och korrekt sätt som gör att alla parter 

är nöjda med affären. Målet är såklart att alla parter som deltar i affären ska gå därifrån nöjda. 4  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Westergren E., 2014, ”Mäklararvode- så funkar det”, hämtad 2014-04-05 
https://www.byggahus.se/ekonomi/maklararvode-sa-funkar 
 
2 Mäklarsamfundet, 2015,”Vad ska jag betala fastighetsmäklaren i provision?”, hämtad 2015-04-05 
http://www.maklarsamfundet.se/fragor-och-svar/vad-ska-jag-betala-fastighetsmaklaren-i-provision 

3 Melin (2012). Fastighetsmäklarlagen, En kommentar, s.23.  

4 Grauers m.fl.,(2011). Fastighetsmäklaren -En vägledning, s.33! 
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Vad den slutgiltiga provisionen för en fastighetsmäklare blir påverkas av såväl av personliga 

egenskaper som omvärldsfaktorer. Sådant man själv som fastighetsmäklare kan påverka och 

sådant som påverkas av faktorer runtomkring. Studien ska därför åskådliggöra vilka olika 

faktorer som av erfarna fastighetsmäklare upplevs bidra till den slutliga provisionen.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att få fram vilka faktorer som av erfarna fastighetsmäklare upplevs 

leda till högre provision vid bostadsförsäljningar.   

 

1.3 Avgränsning  

Studien har avgränsats till att bara baseras på intervjuer med fastighetsmäklare med stor 

erfarenhet från mäklarbranschen. Ytterligare avgränsning gäller denna studie enbart 

fastighetsmäklare verksamma i Stockholm. Stockholms höga slutpriser gör detta till ett intressant 

område för att granska dess provisioner.   

 

Fastighetsmäklare i Sverige ska agera oberoende mellanman. Detta innebär att man sköter 

kontakten mellan både bostadsköpare och säljare utan att ta någons parti. 5 Bland en 

fastighetsmäklares kunder ingår därför såväl bostadsköpare, säljare, bankmän, spekulanter m.fl. 

Denna studie fokuserar dock på bostadssäljaren som mäklarens kund. Med bostadssäljare menas 

den fysiska person som använder sig av fastighetsmäklartjänsten för försäljning av sin bostad.  

 

Provision och Arvode är två olika ord med samma innebörd. Det syftar åt den procentsats av 

köpeskillingen som fastighetsmäklaren tar betalt för sitt jobb. Alla fastighetsmäklare bestämmer 

över hur mycket de vill ta ut i provision och alla har olika modeller. Det skiljer sig från varje 

affär vad som ingår i provisionen. Det kan handla om att annonsering, flyttstädning och styling 

ibland är inkluderat i provisionen. 6 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Grauers m.fl.,(2011). Fastighetsmäklaren -En vägledning, s.33 

6 Högalidsmäklarna, 2015, ” En lyckad affär”, hämtad 2015-04-10 
http://www.hogalidsmaklarna.se/en-lyckad-affar 

!
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1.4 Disposition 

I kapitel 2 kommer metodval att redovisas. Uppföljande av kapitel 3 där tidigare studier tas upp 

samt viktiga definitioner för att kunna sätta sig in i studien. Kapitel 4 erhåller intervjuer utförda 

specifikt för den här studien. I Kapitel 5 analyseras teorin och empirin. I kapitel 6 redogör 

slutsatser som gjorts efter diskussion i analys, dessutom lämnas förslag på vidare frågeställningar 

och intressanta ämnen att forska vidare inom samma problemområde.  

 

 

2. Metod 
I detta kapitel kommer val av metod att redovisas.  

 

2.1 Kvalitativ Metod 

För denna studie har en kvalitativ metod använts. Det innebär att den som utför studien själv 

sätter sig in i hur en annan individ uppfattar sin verklighet. 7 I detta fall vill vi får förståelse för 

hur en erfaren fastighetsmäklare upplever studiens frågeställning. I denna studie har ett flertal 

intervjuer valts att göras, då det ger oss en bättre bild av branschen än om endast ett fåtal hade 

intervjuats.  

 

Den kvalitativa metoden har använts för att samla in primärdata från fastighetsmäklare med stor 

erfarenhet av mäklarbranschen. Den information som har tagits fram genom intervjuerna är helt 

ny för studien och kan därför räknas som primärdata.  

 

Bryman (2011) menar att en teoretisk mättnad kan uppstå när det inte längre ges någon ny 

information till forskaren.8 Vidare menar han att det kan vara svårt att avgöra hur många 

personer man som forskare ska intervjua för att uppnå teoretisk mättnad. 9 Intervjuerna utförda 

den 17/4-15 gav så pass mycket empiri att jag inte fann det nödvändigt att göra fler intervjuer 

därefter. Efter detta antal utförda intervjuer fanns tillräckligt med information för att kunna 

besvara min frågeställning. Dock gjordes några ytterligare intervjuer efter att mättnad av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Behovsdriven utveckling, 2015, ”Kvalitativa metoder”, hämtad 2015-04-10 
http://www.behovsdrivenutveckling.se/verktyg/metoder/kvalitativa-metoder/ 

8 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder s. 516-517 

9 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder s. 436 
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information hade uppnåtts för säkerhets skull. Antal intervjuer har därför motiverats med 

hänvisning till begreppet teoretisk mättnad. De intervjuade anses ha god erfarenhet som de har 

kommunicerat på ett bra sätt vid intervju. Den goda erfarenheten har därför gjort att materialet 

har känts trovärdigt. 

 

Vad gäller studiens sekundärdata, dvs sådan information som redan existerar, har tidigare 

författad litteratur, uppsatser och artiklar använts. Vilket även det räknas in som kvalitativ 

metod. 10 I denna studie har ingen kvantitativ metod använts då antalet intervjuer som har 

genomförts har setts som tillräckligt för att kunna göra en rimlig slutsats, med hänsyn till 

studiens frågeställning.  

 

2.2 Urval respondenter 

Respondenterna har valts ut helt på egen hand av författaren till denna studie. De 

fastighetsmäklare som har varit med och bidragit till denna studie har valts ut då de innehar bred 

erfarenhet från fastighetsmäklarbranschen. Vid denna studie avser erfarenhet antal år i 

branschen. Samtliga är verksamma i Stockholmsområdet. Följande respondenter har bidragit till 

denna studie dels genom fria uttalanden med koppling till uppsatsens ämne samt besvarat mina 

olika riktade frågor.  

 

Fastighetsmäklarna arbetar på olika byråer och är verksamma i olika områden i Stockholm. Detta 

gör att svaren blir oberoende av varandra. Vilket också bidrar med olika erfarenheter. Samtliga 

respondenter kan klassas in som mycket erfarna fastighetsmäklare i antal år de har arbetat i 

branschen, vilket finns redovisat i listan nedan. Några av fastighetsmäklarna arbetar i dagens 

läge för samma företag men har stor erfarenhet från tidigare skilda byråer och kan pga det ge 

olika svar för studien. Dessutom arbetar några av respondenterna under samma företagsnamn 

men på olika kontor, i olika områden och har därför ingen koppling till varandra som skulle 

kunna påverka intervjusvaren. Det intressanta för studien är egentligen inte vart dessa 

fastighetsmäklare är verksamma idag. Främst av intresse är att alla tillfrågade har tidigare 

erfarenheter från olika mäklarföretag och har stor erfarenhet från branschen.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Höst m.fl.,(2006). Att genomföra examensarbete, s. 30 
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Fastighetsmäklare Företag Antal år erfarenhet 

 Camilla Eggenberger  Fantastic Frank, 

Stockholm/Berlin 

22 år 

Carina Käll Notar Östermalm 17 år 

 Niklas Berntzon Eklund Stockholm New York 15 år 

 Anonym VD  Anonym mäklarbyrå, 

Östermalm 

15 år 

 Marcus Thorell Magnusson Mäkleri, 

Djursholm 

12 år 

 Birgitta Rosenberg  Magnusson Mäkleri Täby 11 år 

 Per Johansson Behrer & Partner, Östermalm 11 år 

 Ted Bauer Behrer & Partner, Östermalm 10 år 

 Per Johansson Behrer & Partner, Östermalm 11 år 

 Felipe Martinez   Ekenstam Fastighetsmäkleri, 

Östermalm 

10 år 

 Ulrika Dahlin  Magnusson Mäkleri Täby 8 år 

 

 

2.3 Semistrukturerade intervjuer  

För denna studie är intervjuerna av semistrukturerade slag. Detta innebär att man utgår från en 

färdig intervjuguide, dvs färdiga intervjufrågor. Därefter låter man respondenten tala fritt kring 

ämnet. Detta tillvägagångsätt kan öka möjligheten för respondenten att tänka fritt själv och 

komma med egna tankar. Formuleringarna av frågorna är densamma vid samtliga intervjuer. 

Ordningsföljden för intervjufrågorna är även densamma vid samtliga intervjuer, men olika 

följdfrågor kan ställas. Summering och bekräftelse görs i slutet av varje intervju. Intervjuerna 

börjar med öppnare, mer generella frågor och övergår sedan till mer specifika frågor. 11  

 

Just vid denna studie har intervjufrågorna ställts i samma följd oavsett intervju och även olika 

följdfrågor beroende på vilka svar som respondenten har gett. Dessutom har olika följdfrågor 

ställts om något har varit oklart vid det första svaret. Följdfrågor har även ställts i de fall då 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Eriksson E., 2010, Föreläsning från KTH, ”Kvalitativ metod - Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408”, hämtad 
2015-04-13 
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DH2408/utvardh10/forelasningar/F5_KvalitativMetod2nov.pdf 
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respondenten har tagit upp något i sitt första svar som har känts unikt, utmärkande och relevant 

för studien. Denna val av intervjuform är lämpad då man kan använda sig av formulerade 

intervjufrågor med ämnen som är relevanta för respondenten att beröra p.g.a. frågeställningen. 

Dock är det fria utrymmet som ges för respondenten också av stor vikt då man som intervjuare 

undviker att styra intervjun. Intervjufrågorna har delats in i tre delar; Öppna generella frågor, 

egenskaper och omvärldsfaktorer. Summering och bekräftelse har gjorts i slutet av varje 

intervju.  

 

 

3. Teori 
I detta kapitel tas tidigare studier inom ämnet upp. Här redovisas teorier som i senare del 

kommer att relateras till i studien. Här nedan redogörs även för olika begrepp och definitioner 

som är relevanta för att man som läsare ska kunna ta till sig studien oavsett tidigare kunskap 

kring ämnet. 

 

 3.1.1 God fastighetsmäklarsed  

God fastighetsmäklarsed ska följas inom branschen av samtliga verksamma fastighetsmäklare. 12 

God fastighetsmäklarsed regleras i fastighetsmäklarlagen, FML 12§ "Fastighetsmäklaren skall 

utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall 

tillvarata både säljarens och köparens intresse." 13 Den goda fastighetsmäklarseden utvecklas 

ständigt i nya riktningar genom de avgöranden som myndigheten och förvaltningsdomstolarna 

beslutar om samt egna initiativ från branschen.   

 

3.1.2 Oberoende mellanman 

Fastighetsmäklaren ska agera opartiskt mellan köpare och säljare, dvs inte ta parti för någon av 

parterna. Fastighetsmäklaren ska delge all den information denna har på samma villkor för båda 

parter. Fastighetsmäklaren får därför inte agera ombud för någon av parterna i samband med 

förmedlingsuppdraget. 14 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Fastighetsmäklarinspektionen, 2015, ”Om fastighetsmäklarinspektionen”, hämtad 2015-04-14 
http://www.fmi.se/default.aspx?id=1651 

13 §12 Fastighetsmäklarlagen, SFS 2011:666 
http://www.fmi.se/default.aspx?id=7854  
 
14 Mäklarsamfundet, 2015, ”Fastighetsmäklaren är en mellanman”, hämtad 2015-04-05 
http://www.maklarsamfundet.se/fragor-och-svar/fastighetsmaklaren-ar-en-mellanman 
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3.1.3 Fastighetsmäklarinspektionen 

Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som kontrollerar, registrerar och hanterar 

andra åtgärder som rör fastighetsmäklare i Sverige. Denna tillsynsmyndighet som idag går under 

förkortningen FMI, verkar för att alla fastighetsmäklare i Sverige ska följa gemensamma 

lagstiftningar. FMI bildades som myndighet år 1995 genom politiska beslut. Då både politiker 

och branschen var ense om att det var en god idé med en statlig myndighet valde man att slå 

samman registrerings-och tillsynsverksamheten över fastighetsmäklaren till en och samma 

myndighet, dvs. det som idag utgör fastighetsmäklarinspektionen. 15  

 

3.1.4 Provision/Arvode 

I FML 21§ finns ersättning till fastighetsmäklaren definierat. Melin förklarar detta som ”Om inte 

annat har avtalats ska fastighetsmäklarens ersättning beräknas efter viss procent på 

köpeskillingen (provision) Mäklaren har rätt till provision endast om avtalet om överlåtelse har 

träffats genom mäklarens förmedling mellan uppdragsgivaren och någon som har anvisats av 

mäklaren. Har mäklaren fått uppdraget med ensamrätt och träffas utan hans förmedling avtal 

om överlåtelse inom den tid som ensamrätten gäller, har mäklaren rätt till provision som om 

avtalet hade förmedlats av honom” Melin, M (2012)  16 

 

Provision är som ovan nämnt en ersättningsform för fastighetsmäklaren. Det är den vanligaste 

typen av ersättning. Denna ska om inte annat avtalats utgå provisionsbaserad av köpeskillingen. 

Detta gäller vid mäklartjänster. Om uppdraget istället har förmedlats via exempelvis en jurist ska 

uppdraget istället anses ha ingåtts genom fast arvode. Med fast arvoden menas ett redan bestämt 

belopp som betalas, oavsett vad köpeskillingen blir. Vid provision finns ett avtal som säger att 

ersättning endast utgår om en affär kommer till stånd, annars uteblir ersättning. Den vanligaste 

typen av fast arvode är att arvode utgår om fastighet överlåts genom fastighetsmäklare vid 

försäljning. Om uppdraget misslyckas, utgår ingen ersättning. På detta sätt liknar fast arvode 

provisionsersättning. Det finns dock inget som hindrar att ett visst lägre arvode utgår trots att 

uppdraget misslyckas. En annan modell som kan likna hur exempelvis advokater arbetar är en 

timbaserad ersättning, som utgår oavsett om fastigheten överlåts genom mäklarens förmedling 

eller inte. Ersättning utgår oavsett om affären kommer till stånd eller inte. Ibland vid försäljning 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  
15 Intervju med Thomas Carter, FMI, 12/2-15  
16 Melin, M,(2012). Fastighetsmäklarlagen, En kommentar, s.22.!
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av objekt med lågt marknadsvärde kan ett minimumbelopp bestämmas som provisionen inte får 

understiga vid försäljning. Det blir då en kombination av fast arvode och provision. 17 

 

3.1.5 Vem har rätt till provision?  

FML 1§ reglerar att enbart en fysisk person har rätt att vara fastighetsmäklare. Det är alltså den 

person som är ansvarig för det objekt som säljs som kommer att tillfallas provisionen, inte 

mäklarföretaget. För att mäklarföretaget ska kunna tillgodogöra sig provisionen krävs en 

överlåtelse. Generellt sett finns det med i fastighetsmäklarens anställningsavtal hur detta ska ske. 

 

3.1.6 Provisionstrappa 

Provisionstrappa eller så kallad ”stege” kan tillämpas vid överenskommelse mellan kund och 

fastighetsmäklare. Provisionen utgår då med en viss procentsats upp till ett visst försäljningspris. 

Om mäklaren lyckas nå upp till detta, erhålls en högre provision i procent på resterande belopp. 

Detta kan på så sätt motivera fastighetsmäklaren att lägga mer tid på affären vilket i sin tur ofta 

gynnar säljaren.  

 

3.1.7 Fastställa provisionens storlek 

Provisionens storlek bestäms genom en överenskommelse mellan kund och fastighetsmäklare. 

Provisionen skiljer sig därför för varje affär och är individuell för varje mäklare. 11 § FML 

reglerar att ett uppdragsavtal ska ingås skriftligt, vilket är tvingande i konsumentförhållanden 

enligt 4§. 18  Enligt mäklarsamfundets egen definition finns det inga riktlinjer för provision. 

”Nej, det finns inte några riktlinjer att luta sig mot. Det är upp till dig som uppdragsgivare att 

förhandla med fastighetsmäklaren. Därför är det klokt att be flera mäklare komma till din bostad 

för en värdering. Begär offert för eventuell försäljning från var och en. På så sätt bildar du dig en 

god uppfattning om gängse provisionsnivåer i den region du bor.” (Mäklarsamfundet, 2015) 19 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Melin, M,(2012). Fastighetsmäklarlagen, En kommentar, s.22!

18 Melin, M,(2012). Fastighetsmäklarlagen, En kommentar, s.279!
19 Mäklarsamfundet, 2015, ”Provision”, hämtad 2015-04-06 http://www.maklarsamfundet.se/fragor-och-
svar/provision 
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3.2 ”Real estate auctions – An empirical Analysis of Auction Strategies”   

Rosane Hungria Gunnelin (2015) har studerat budgivning på bostadsmarknaden, olika strategier 

som tillämpas vid försäljning samt konsekvenserna av dessa. Rosane har valt att fokusera på 

köparnas budgivningsstrategier. Studien nämner hur svårt det är att hitta en hyresbostad på 

Stockholms bostadsmarknad och att efterfrågan för nuvarande är större än utbudet. Denna svåra 

hyresmarknad har gjort att bostadssökande inte har så många andra alternativ än att köpa sin 

bostad. Studien tar även upp att enligt svensk mäklarstatistik har bostadsrättspriserna stigit de 

senaste åren medan villapriserna har varit stabila. 20 

 

Stockholms höga bostadspriser har bidragit till att nya försäljningsstrategier har utvecklats, enligt 

studien. Förändring har skett över tiden både i form av marknadsföring och arbetssätt bland 

fastighetsmäklare enligt de resultat Rosane har kommit fram till. Studien tar även upp att många 

fastighetsmäklare anser att ett lågt utgångspris tenderar att generera ett högre slutpris. I praktiken 

tenderar dock ett lågt utgångspris inte alltid generera ett högre slutpris. Många gånger kan ett 

lågt utgångspris dra till sig fler köpare men trots det inte ha en självklar positiv effekt på 

försäljningspriset. Studien visar dock att det inte finns något svar på huruvida lågt utgångspris-

strategin fungerar eller ej. Studien visar att det finns en positiv koppling mellan antalet budgivare 

och ett slutpris vid försäljning. Konkurrens bland budgivare är alltså positivt för slutpriset och 

anses vara en viktig faktor. I studien utgår man från att de som köper en bostad är konsumenter 

som gör ett av sina livs största ekonomiska beslut, vid val av bostad. Detta resulterar i att många 

beslut ofta fattas under press. 21  

 

Rosane Hungria Gunnelin konstaterar att 4 huvudsaker i sin studie; 

1) Ett högt slutpris har en positiv koppling till antalet budgivare och antalet 

besökare vid visning 

2) Ett lågt utgångspris attraherar fler budgivare 

3) Ökade avhopp vid budgivningar minskar konkurrens genom att minska antalet 

budgivare. Dessa avhopp påverkar ofta inte slutpriset markant.  

4) Desto kortare respons-tiden är vid budgivning, ju högre blir slutpriset. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Svensk mäklarstatistik, mars 2015, Prisstatistik, hämtad 2015-04-16 
http://www.maklarstatistik.se/pressmeddelande/pm-2015-04-16.aspx 

21 Hungria Gunnelin R, 2015 ”Real estate auctions – An empirical Analysis of Auction Strategies” Hämtad 2015-
05-25!
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3.3 ”On optimal real estate commissions”                    

Bruce och Santore (2006) har studerat vad som kan tänkas vara den optimala provisionen. Här 

konstateras att alla köpare oavsett marknad generellt föredrar låga priser men vid en mäklaraffär 

är detta ibland avvikande. Det är inte alltid som kunden föredrar det allra lägsta priset. Man får 

som säljare göra en avvägning, om man betalar högre provision till fastighetsmäklaren blir det 

indirekt mindre över av försäljningssumman till säljaren själv. Samtidigt som en sämre betald 

mäklare ofta lägger mindre energi på ett objekt, vilket också kan öka tiden som objektet finns ute 

till försäljning. Den optimala provisionssatsen måste därför balansera upp dessa två, dvs. ge 

säljaren tillräckligt med betalt samtidigt som fastighetsmäklaren är tillfreds. Säljaren kan därmed 

föredra att betala mer i provision, om detta kan leda till minskad tid på marknaden och ökad 

ansträngning från fastighetsmäklarens sida. I denna studie tar man upp den sedan tidigare 

diskuterade problematiken om att provisioner ofta går ner när konkurrensen ökar. 22 

I studien citeras Yinger (2006)  ” the service provided to a seller by a broker is to find a buyer 

and to finalize the sale. The cost of this service, is at best, only marginally related to the value of 

house involved, but higher-income households, who of course buy more expensive houses, are 

willing to pay more for this service”  23   

Studien nämner att den genomsnittliga provisionen bland fastighetsmäklare har gått ner i USA. 

Studien talar inte om vilka faktorer som har bidragit till detta. Det spekuleras dock kring att det 

nya sättet att använda exempelvis internet kan påverka dessa provisioner negativt. Internet 

öppnar många gånger upp vägar till ökad konkurrens, samt ett enklare sätt för kunderna att själva 

kunna söka upp en köpare. Detta antas kunna vara en bidragande faktor till att man som kund 

inte är beredd att betala lika mycket för mäklartjänsten som tidigare.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Bruce, Santore  (2006) ”On optimal real estate commissions” Hämtad 2015-06-23!
23  
Handbook of Regional and Urban Economics, vol. 5B  
Gilles Duranton, Vernon Henderson, William Strange , s. 862 

!
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3.4 ”Val av fastighetsmäklare”      

En kandidatuppsats har skrivits kring valet av fastighetsmäklare av Marija Pantelic (2014) Där 

tas många kriterier upp som stämmer överens med min egen studie. Kriterierna är sådana som 

har ansetts vara relevanta för kunden vid val av fastighetsmäklare. Jag har därför valt att ta med 

detta examensarbete i min teori, trots att trovärdigheten i en student skulle kunna ifrågasättas av 

läsarna. Studien är utförd i områdena Nacka samt Södermalm. Genom en enkätundersökning har 

man kommit fram till följande rangordning;    

Kriterier som upplevs viktiga för kunden vid val av fastighetsmäklare; 

1) Fastighetsmäklaren ska vara väl insatt i området    

2) Personkemi med fastighetsmäklaren    

3) Tidigare erfarenhet  

4) Storlek på arvodet, Fastighetsmäklarföretaget anses vara pålitliga och seriösa, 

Rekommendationer från familj och vänner    

5)Fastighetsmäklarens tillgänglighet, att fastighetsmäklarföretagets varumärke  är välkänt 

och väletablerat samt personlig kännedom med fastighetsmäklaren.  24 

 
 

 

4. Empiri  
I denna del redovisas data som är inhämtad specifikt för studien. Här i form av resultat från 

intervjuer med erfarna fastighetsmäklare.  

 

4.1.1 Intervjuer 

Nedan redovisas resultatet av intervjuer med respondenter. Det är tacksamt att få ta del av vad 

branschen själv upplever som bidragande faktorer till högre provisioner. Intervjufrågorna har 

följts åt och har strukturerats under olika rubriker nedan. Rubrikerna är uppdelade efter generella 

öppningsfrågor, egenskaper och omvärldsfaktorer. Intervjusvaren har varit likartade från 

samtliga respondenter. De svar som uppges specifikt för en viss person nedan tas därmed upp för 

att de är avvikande, unika eller för att svaret är otroligt tydligt i sin helhet.    

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Pantelic M., 2014, Kandidatuppsats ”Val av fastighetsmäklare”, hämtad 2015-04-06  
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4.1.2.1 Generella öppningsfrågor 

" Använder ni er av provision som ersättning? Arbetar man för grundlön?  

Gemensamt för alla tillfrågade är att provision används som ersättning till mäklaren vid samtliga 

affärer. Ingen av de tillfrågade arbetar med fast arvode. Provisionen utgörs istället alltid av en 

förhandlingsbar provisionssats. Ett minimumarvode finns hos alla tillfrågade mäklarfirmor dv.s. 

ett arvode som man inte går under i belopp då det helt enkelt inte blir en lönsam affär. Samtliga 

fastighetsmäklare är överens om att grundlön oftast bara förekommer på de större kedjorna. 

Enligt Carina Käll arbetar Notar med grundlön för nyutexaminerade fastighetsmäklare de 3 

första månaderna av deras karriär. Detta gör man för att nyutexaminerade enkelt ska få in en fot i 

branschen. Dessutom blir det ett sätt att undvika att forcera fram affärer som ny mäklare. I övrigt 

arbetar alla tillfrågade med enbart provision. Samtliga tillfrågade fastighetsmäklare arbetar med 

”stegar” dock är det alltid upp till kunden om detta är något som man vill arbeta med. Carina 

Käll är dock en av dem intervjuade som förespråkar stegar mest. Hon menar att det blir ett sätt 

för mäklaren att motivera sig själv till extra jobb. Carina Käll anser att man bör sätta sådana 

stegar som till en början kan tänkas vara omöjliga men med mycket jobb kan man nå dit, vilket 

kan bidra till ökad provision. Hon tycker därför att man ska våga sätta omöjliga stegar både för 

sin egen och för kundens vinning. Carina är tydlig med att man aldrig någonsin får vilseleda 

säljaren genom att stegen läggs lågt. Dvs att man som mäklare egentligen kan ana ett högre 

marknadsvärde av affären, men ändå kommer överens om en stege som är under detta, för att det 

ska bli enkelt att nå upp till denna. Hon menar att stegar som sker under etiska former är en 

mycket god strategi för att öka sin provision samt göra säljaren nöjd med sin affär.  

 

Carina Käll, Notar Östermalm  

”Var inte rädd för att sätta omöjliga stegar” 

 

" Skiljer sig provisionen åt från objekt till objekt?  

Då ingen av de tillfrågade arbetar med fast arvode talar de alla om att provisionen skiljer 

sig åt från varje objekt. Denna provision förhandlas fram efter vissa riktlinjer. Enligt 

Birgitta Rosenberg sker en bedömning gemensamt med kunden, mycket också efter hur 

konkurrenterna ser ut. Ulrika Dahlin menar att man ibland kan bli tvungen att ta in en lite 

”billigare” affär för att få in en annan. I slutändan kan även de sämre betalda affärerna 

löna sig på sikt då det bidrar till gott rykte och fler affärer längre fram. En affär föder en 

annan.  
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4.1.2.2 Egenskaper 

" Hur påverkas provisionen av objektets egenskaper? Dvs hur lätt objektet är att 

sälja, nyrenoverat kök, balkong, bra läge o.s.v. 

Gemensamt svar för alla tillfrågade är att detta är en faktor som enbart påverkar 

slutpriset, inte provisionen i sig. Det är såklart enklare att sälja dyrt om objektet håller en 

hög standard. Dock behöver det inte alltid vara en självklarhet att ett högt slutpris leder 

till en hög provision. Enligt samtliga fastighetsmäklare räknas 3-5% av köpeskillingen 

som hög provision och 0,5-1,3% räknas som lågt.  

 

Både Marcus Thorell, Carina Käll och Camilla Eggenberger och Felipe Martinez menar 

att ju lättare ett objekt är att sälja, desto kräsnare blir också kunden med att skära ner på 

sin provisionskostnad för fastighetsmäklare. Många anser som säljare att lite ”vem-som-

helst” skulle kunna sälja deras objekt just för att det är så eftertraktat. Detta gör att 

fastighetsmäklare ofta tvingas ”pruta” på sitt arvode vid mer lättsålda objekt då det ofta 

är dessa kunder som har varit i kontakt med ett flertal olika fastighetsmäklare. Lättsålt 

behöver dock inte alltid betyda ett dyrt slutpris. Lättsålt kan handla om ett attraktivt läge, 

en speciell egenskap, en attraktiv storlek, närhet till skola etc.  

 

" Hur upplever du att dina egna personliga egenskaper påverkar din provision? 

Alla tillfrågade tror att deras personlighet bidrar till att man kan ta lite mer betalt av 

kunden. Birgitta Rosenberg betonar att man kan ta betalt för ett gott rykte, sina meriter 

och en god försäljningsteknik. Om man inte tror på sitt egna personliga varumärke har 

man valt fel yrke konstateras det. Felipe Martinez menar också att det är hans erfarenhet 

som har gjort att han skickligt lyckas få in många objekt.  

 

Ted Bauer, Behrer & Partners 

”Ja, med erfarenhet, och bred kunskap om marknaden kan högre arvode tas ut.” 

 

" Mäklarfirmans egenskaper (inkl marknadsföring, firmans varumärke, etc) ? 

Arbetat på någon annan firma tidigare med svagare/starkare varumärke? 

Alla tillfrågade anser att det varumärke man arbetar för, är en viktig faktor som påverkar 

provisionen. Alla har arbetat för olika firmor tidigare och upplever att de har fått arbeta 

med olika typer av objekt beroende på firma. Generellt sett kan man säga att hos de stora 

firmorna är det en högre omsättning i volym, men lägre provisionssatser. Alla tillfrågade 
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tillhör i stort sett varumärken som ska stå för försäljning av lite exklusivare objekt, med 

generellt sett högre slutpriser. Dessa exklusiva objekt med högre slutpriser kan i många 

fall bidra till högre provision för ansvarig mäklare.  

 

Felipe Martinez, Ekenstam ”Självklart kan man ta mer betalt pga ett visst varumärke 

som drar till sig en viss kundgrupp. Det är som att jämföra H&M och Louis Vuitton. 

H&M är superbra på sin grej och Louis Vuitton på sitt – men de drar åt sig två olika 

kundgrupper och man är medveten som kund att man betalar för två helt olika saker ”  

 

Birgitta Rosenberg, Magnusson Mäkleri  

”Förhoppningsvis blir man som kund beredd att betala mer för ett mer exklusivt 

varumärke som kan utlova trygghet och bättre service vilket bidrar till ett högre slutpris”  

 

" Spelar det någon roll för provision om man säljer bostadsrätt eller fastighet? 

Gemensamt för alla tillfrågade är att provisionen påverkas av om det är en fastighet eller 

en bostadsrätt som säljs. Provisionssatsen är högre för fastigheter än för bostadsrätter. 

Det krävs dock ofta dubbelt så mycket jobb att sälja en fastighet som att sälja en 

bostadsrätt. Carina Käll menar att det är ett betydligt mycket större ansvar som ligger hos 

mäklaren vid försäljning av fastighet till skillnad från en bostadsrätt. Dessutom är det ofta 

större konkurrens kring bostadsrätter än fastigheter vilket bidrar till att man måste pressa 

provisionerna vid bostadsrätter. Camilla Eggenberger talar om att det kräver mer tid att 

sälja en fastighet än en bostadsrätt, så trots att det är högre provision behöver inte det 

betyda att det är mer lönsamt. Felipe Martinez hänvisar till att de högre provisionerna (3-

5%) gäller pga tidsomfattningen samt att ”det alltid har varit så”  

 

" Hur påverkar styling provisionen? 

Gemensamt för alla tillfrågade är att de tror att styling bidrar till högre provisioner. 

Fantastic Frank är en specialiserad mäklarbyrå på just styling och medveten inredning. 

Camilla Eggenberger som arbetar där talar därför om att detta är en av deras stora 

konkurrensfördelar, som ofta gör att deras kunder väljer just dem. Detta gör också att just 

deras företag kan ta ut lite högre provisioner enligt Camilla. I Fantastic Franks fall 

handlar en unik tjänst om att de arbetar otroligt mycket med inredning och arkitektur till 

skillnad från en ”vanlig” typisk mäklartjänst. Fantastic Frank låter exempelvis inte 

kunden sälja genom dem utan att ha genomgått en specifik styling där det tydligt ska 
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synas vilken byrå det är som säljer. De kan exempelvis fylla ett helt rum med frukt bara 

för att märka ut sig och på så sätt även uppmärksammas i media. Enligt Marcus Thorell 

bidrar styling ofta till snyggare bilder vilket gör det enklare för köpare att vilja betala för 

objektet. Per Johansson menar att detta gör att objektet blir mer lättsålt, den avtalade 

”stegen” går in och i slutändan bidrar det till en högre provision.  

 

Camilla Eggenberger, Fantastic Frank ”Det är lättare att ta ut högre arvoden om man 

erbjuder erfarenhet och en mer kompletterande tjänst.” 

 

4.1.2.3  Omvärldsfaktorer 

" Hur påverkar marknaden ens provision?  

Marknaden runt omkring objektet som säljs är den absolut viktigaste utomstående faktorn 

för vilken provision man får ut enligt alla tillfrågade mäklare. Konkurrensen är den 

absolut viktigaste faktorn, både mellan olika mäklare samt vad gäller bostadsutbudet. Om 

det är lågkonjunktur bidrar det till låga räntekostnader vid rörlig ränta vilket gör att man 

som köpare har mer pengar att lägga på att köpa bostad, pressar upp priserna pga ökad 

konkurrens bland köpare.  Per Johansson menar att ju lägre efterfrågan är, ju lägre blir 

slutpriserna. Vilket i sin tur kan leda till lägre provisioner. Det är också viktigt hur 

arbetsmarknaden ser ut enligt anonym VD för en väletablerad mäklarbyrå på Östermalm. 

Anonym menar att en stark inflyttning till Stockholm gör att efterfrågan på bostäder blir 

större än utbudet. Detta leder då till att priserna pressas upp.  

 

Carina Käll, Notar Östermalm 

”Konkurrens bidrar till att hela branschen tvingas pressa ner sina arvoden för att tävla 

med varandra”  

 

" Övriga faktorer som påverkar provisionen?  

Objektets läge så som mikroläge dvs 100 meter åt ett håll och 100 meter åt ett annat kan 

påverka slutpriset och indirekt provisionen något enormt. Enligt den anonyma intervjun kan 

försäljningspriset påverkas av exempelvis vacker utsikt, centralt läge, kommunikation, nära 

speciell butik, skola etc. I alla intervjuer har det poängterats hur viktigt det är med 

personkemi för att få in ett objekt. Tidigare försäljningar är viktiga för att kunna användas 

som referens samt för ryktesspridning. Om en granne har sålt genom en viss mäklare och 

försäljningarna har varit lyckade är det stor sannolikhet att flera kunder i samma område vill 
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kontakta denna mäklare. Dessutom blir det bekvämt för mäklaren att sälja objekt i ett område 

som denna redan har mycket kunskap om. Att ha en god lokalkännedom är en bidragande 

faktor till att kunna ta mer betalt för sin tjänst. Marcus Thorell poängterar även att ett slutpris 

också kan bero på väder och vind vid fotografering och visning vilket påverkar provisionen 

om avtalad ”stege” går in. Marcus Throell radar även upp vikten av att ha snygga prospekt 

samt svara bra på frågor från spekulanter och kunder. Marcus menar att detta bidrar till ett 

seriöst intryck av mäklaren. Dessutom är det alla små delmoment tillsammans som kan bidra 

till en helhetsbild av mäklaren som trygg och trovärdig. Mycket handlar också om vad som 

ingår i provisionssatsen d.v.s. om exempelvis annonsering, styling, övriga tjänster är 

inräknade. Det är därför omöjligt att jämföra en mäklares provisionssats med en annans utan 

att titta på det faktiska innehållet. Gemensamt för dessa fastighetsmäklare som lyckas med 

höga provisioner är att de också lägger ner mycket tid per kund och objekt.  

 

      Ulrika Dahlin, Magnusson Mäkleri  

”Vi lägger mer tid per objekt och kan därför ta ut en högre provision. Vilket är positivt både 

för kunden och för fastighetsmäklaren”  

  

Niklas Berntzon, Eklund Stockholm New York,  

”Konsumenten är alltid beredd att betala för det som presenteras bra/snyggt och som håller 

hög kvalitet. Oavsett vad det gäller. Bilar, kläder, tidningar, hattar, hotell och som tur är 

även mäklartjänst och lägenheter. Både när det gäller de som köper tjänsten av oss, samt de 

som köper en lägenhet av oss. Det har påverkat både våra slutpriser och arvoden att bli 

högre än våra konkurrenters. 

Fantastiskt!”  
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5. Analys 
I denna del analyseras det som har tagits fram för empirin med hjälp av tidigare skrivna studier.  

 

En intressant aspekt med studien ”Real estate auctions – An empirical Analysis of Auction 

Strategies” är att antalet budgivare och besökare på visning skulle ha en sådan koppling till 

slutpriset. 25 Detta kan kopplas till att de intervjuade fastighetsmäklarna anser att ett gott rykte 

attraherar fler köpare att komma till deras visningar. Både säljare och fastighetsmäklaren vinner 

alltså på att ha många deltagare i en budgivning. Självklart spelar objektets egenskaper in på hur 

stort antal besökare en visning har, men av intervjuerna att döma upplevs fastighetsmäklarens 

egenskaper dock också kunna påverka antalet besökare.  

 

Samtliga fastighetsmäklare vid mina intervjuer har hävdat att deras varumärke spelar stor roll för 

deras provision. Detta kan i sin tur attrahera fler köpare till visningar och även mäklarens 

förmåga att kunna ta mer betalt för sin tjänst. Säljare blir enligt intervjuerna beredda att betala 

mer om mäklaren arbetar för en exklusiv byrå än för en större kedja. Dock har de alla ansett att 

detta ofta inte har att göra med att man endast betalar mer för ett exklusivt varumärke, utan också 

att det drar till sig en viss kundgrupp. Om man arbetar för ett exklusivt varumärke kan man 

därmed dra till sig en viss kundgrupp och ta betalt därefter. Detta kan dock betyda olika för olika 

personer. För en kund är det kanske av vikt att det är en välkänd kedja som säljer ditt objekt, för 

någon annan är det av större vikt att varumärket utstrålar något unikt och medvetet. Precis som i 

Felipe Martinez svar så är det ena varken bättre eller sämre, men det drar till sig olika 

kundgrupper. Han liknar det med vilket annat varumärke som helst. Bruce och Santore (2006) 

citerar Yinger i sin studie som menar att hög-inkomsttagare ofta är beredda att betala mer för en 

mäklartjänst. Mycket av det handlar såklart om att man som hög-inkomsttagare även köper och 

säljer dyrare bostäder, samt en förväntan om högre service. Det kan även innebära ett högre 

slutpris p.g.a. ökad effort/tid per objekt från fastighetsmäklarens sida om man betalar lite mer i 

provision, vilket knyter an till Felipe Martinez citat. Birgitta Rosenberg å andra sidan tror starkt 

på att man som kund vill betala mer för ett exklusivt varumärke som kan utlova trygghet och 

bättre service. Yingers (2006) uttalande stärks alltså av vad erfarna fastighetsmäklare uppger vid 

mina intervjuer.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Hungria Gunnelin R, 2015 ”Real estate auctions – An empirical Analysis of Auction Strategies” Hämtad 2015-05-
25   
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”Real estate auctions – An empirical Analysis of Auction Strategies” tillsammans med svar som 

har framkommit genom intervjuer gör att vi kan dra en slutsats.  De kriterier som påverkar när 

man som konsument väljer att gå in i en budgivning påverkar även provisionen. För att ens 

kunna få provision som fastighetsmäklare bygger det ju på att en budgivning sätts igång. Ett 

riskavtal mellan mäklare och kund. Om man inte blir vald av kunder och säljer objekt så får man 

heller ingen provision.  

Rosane Hungria Gunnelin (2015) har kommit fram till att tiden som läggs ner per objekt är en 

bidragande faktor till högre slutpriser. Ur intervjuerna framkom det att fastighetsmäklarna kan 

tycka att det är av ekonomiskt värde för kunden att betala lite extra i provision till 

fastighetsmäklaren. Denna extra betalning kan leda till att fastighetsmäklaren lägger ner mer tid 

per objekt, arbetar för fler besökare till visningar samt engagerar sig mer i den enskilda 

försäljningen. Detta kan tänkas leda till ett högre slutpris. Därför anser de intervjuade för denna 

studie att storleken på arvodet inte är det som ska vara avgörande för vilken fastighetsmäklare 

som en säljare borde välja. Fastighetsmäklarnas svar i intervjuerna är intressant i kombination 

med vad både Rosane Hungria Gunnelin (2015) samt Bruce och Santore (2006) har kommit fram 

till. Att ju mer tid som läggs per objekt, ju bättre betalt kan fastighetsmäklaren ofta ta. Bruce och 

Santore konstaterar att den optimala provisionssatsen handlar om att kunden ska betala precis så 

mycket som får fastighetsmäklaren att lägga in lite extra energi/tid per objekt men samtidigt låter 

kunden gå med stor vinst. Vilket går hand i hand med fastighetsmäklarnas argument om att det i 

slutändan kan vara värt att betala lite extra för en mäklartjänst.  

Marija Pantelic (2014) tar upp bl.a. erfarenhet och ett välkänt varumärke som två viktiga kriterier 

för kunden. Vid mina intervjuer har samtliga fastighetsmäklare hävdat att varumärke samt deras 

erfarenhet är av stor vikt vad gäller påverkan på deras provision. För att kunna få provision som 

fastighetsmäklare bygger det på att bli vald av kunden. Därför anser jag det vara intressant att 

kundens kriterier stämmer överens med fastighetsmäklarens egen bild av vad som upplevs 

påverka provisionen. Marija Pantelic (2014) tar upp rekommendationer från familj och vänner 

d.v.s. rykte som ett viktigt kriterium. Av mina intervjuer har det framkommit att ett gott rykte är 

något som spelar stor roll för fastighetsmäklarens försäljning enligt deras egen upplevelse. I 

slutändan handlar det inte om vem som har tagit ut mest i provision eller inte vid en enskild 

affär, utan vilken mäklare som står med absolut nöjdast kunder. Det kommer leda till ett gott 

rykte, en god relation till mäklarens varumärke och upplevs i slutändan leda till fler fortsatta 
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affärer. Vilket även upplevs påverka kundernas förtroende för fastighetsmäklaren samt höja 

provisionen enligt mina intervjuer. 

Fastighetsmäklarna hävdar att en unik tjänst leder till att man kan ta ut mer i provision. De menar 

att man som köpare blir mer benägen att betala mer för speciell service, unik styling, nischade 

affärsidéer eller annat som kan upplevas utmärkande, nytänkande och unikt. Camilla 

Eggenberger på Fantastic Frank talade om att de tar ut högre provisioner just för att de erbjuder 

en sådan unik tjänst som deras medvetna kunder väljer att betala lite extra för. Detta grundar sig 

enbart i vad fastighetsmäklarna har upplevt under deras karriär. Det blir därför svårt att bedöma 

om det faktiskt är så eller om detta är fastighetsmäklarnas personliga åsikt. Det skulle också 

kunna tänkas att det finns andra fastighetsmäklare som erbjuder något unikt men som ändå inte 

kan ta bättre betalt pga det. Konstateras kan i alla fall att antalet besökare vid visning har en 

positiv koppling till slutpriset och i många fall även på provisionen. Precis som det ur utförda 

intervjuer har kommit fram att det andra bostads köpare vill ha, det blir också andra beredda att 

betala lite mer för. Ju fler som befinner sig på en visning, ju fler är det ju då som visar intresse 

för ett objekt vilket även ökar viljan bland andra köpare att ha just det specifika objektet. Niklas 

Berntzons citat går därför hand i hand med Rosane Hungria Gunnelins teori. 

Det har diskuterats huruvida provision skulle bli ett osunt incitament för fastighetsmäklare, att 

skynda på affärsprocessen. Å andra sidan kan provisionsbaserade affärer ses positivt ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv. Då säljaren själv vet att han inte behöver utge någon ersättning 

om fastighetsmäklaren inte lyckas få igenom affären, vilket bidrar till att fler säljare vågar gå ut 

på marknaden. Detta bidrar till att fler fastighetsaffärer blir av. 26   

Fastighetsmäklaren Felipe Martinez har skrivit ett omtalat inlägg kring olika 

försäljningsstrategier. Han menar att marknadens övriga utbud styr vilket slutpris man lyckas få. 

Detta hör många gånger även ihop med mäklarens provision, men inte alltid. När marknadens 

övriga utbud ökar, sjunker också ofta provisionerna för mäklarna. Ju fler objekt spekulanterna 

har att välja mellan, desto större blir konkurrensen bland mäklarna vilket ofta bidrar till sämre 

provisioner. Felipe Martinez menar därför att provisionen kan gå uppåt vid perioder då många 

andra säljare ännu inte har gått ut till försäljning. Under exempelvis lågsäsong så som 

högsommar eller jul kan man istället som mäklare ofta ta ut mer i provision då konkurrensen 

mellan mäklarna minskar. I hans omtalade inlägg skriver han om slutpriserna. Felipe refererade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Melin, M,(2012). Fastighetsmäklarlagen, En kommentar, s.278 
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dock även till detta inlägg vad gäller provisionerna. Han utvecklade även detta under min utförda 

intervju med honom. Enligt hans mening hänger provision och slutpris många gånger ihop och 

därför kan detta citat appliceras på båda. 

Felipe Martinez (2012)  

 ”I början av året, då marknaden ännu inte riktigt kommit igång och många mäklare fortfarande 

är på semester, är det väldigt bra att gå ut och sälja. Det beror på att trycket är stort efter 

bostäder pga. att det är många unga som börjar studera i Stockholm, fått nytt arbete eller helt 

enkelt bestämt sig för att köpa större.  Det händer ganska mycket saker i många familjer under 

en lång julledighet och det är likadant varje år. Vi mäklare märker genast på statistiken över 

antal träffar som då skjuter i höjden på våra objekt och slutpriserna blir därefter höga.” 27 

 
 

 

6. Sammanfattning, diskussion 
6.1 Vilka faktorer upplevs påverka provisionen? 

  

Sådana faktorer som fastighetsmäklaren själv kan påverka;  

" Förberedelse 

" 2) Erfarenhet 

" Kunskap om objekt/område 

" Prospekt, material, annonsering  

" Styling 

" Mäklarbyråns varumärke 

" Rykte från tidigare försäljningar 

" 1) Lägga mycket tid och energi på varje objekt 

" Arbeta med ”stegar” 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Martinez F., 2012, ”Politiska beslut, infrastruktur och dess..”, hämtad 2015-04-17 
https://fastighetsmarknaden.wordpress.com/page/2/ 
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Omvärldsfaktorer;  

" Konjunkturläge, väder och vind 

" ränteläge 

" utbud på marknaden 

" arbetsmarknad 

" 3) Konkurrens inom branschen 

 

 

Av mina intervjuer att döma upplevs konkurrensen på marknaden vara en faktor av stor vikt med 

påverkan på provisionen. Även erfarenhet är en faktor av upplevd stor vikt. Erfarenhet upplevs 

bidra till att fler väljer dig som fastighetsmäklare samt gör att kunden blir beredd att betala en 

högre provisionssats. Framförallt är det dock den tid/effort/energi som varje fastighetsmäklare 

lägger per objekt, som upplevs vara av absolut störst vikt. Både med hänsyn till svar från mina 

intervjuer samt vad som har konstaterats i tidigare studier utförda av Rosane Hungria Gunnelin 

(2015) samt Bruce och Santore (2006). Självklart är samtliga upplevda faktorer viktiga för 

studien men av mina intervjuer att döma upplevs tid per objekt, erfarenhet samt övrig konkurrens 

som faktorer av störst vikt för provisionens storlek. Detta är sådana faktorer som samtliga 

fastighetsmäklare upplever väga tyngst.  

 

Efter denna studie kan det konstateras att mycket kan man själv som fastighetsmäklare påverka 

genom att arbeta för en väl ansedd mäklarbyrå, vara påläst, samla på sig erfarenhet, skapa ett 

gott rykte, ha kundkontakt och ge en positiv bild av sitt egna personliga varumärke. Det kan även 

konstateras att många faktorer kan man som mäklare själv inte påverka. Omvärldsfaktorerna som 

påverkar bostadsmarknadens priser i helhet är ju lika oavsett vem fastighetsmäklaren är. Vad 

andra företag gör som bidrar till konkurrens kan man som fastighetsmäklare inte påverka. Det 

handlar därför i dåliga tider om att vara konkurrenskraftig i form av faktorer fastighetsmäklaren 

själv kan påverka för att lyckas få högre provision. Provisionens storlek handlar om hur övriga 

konkurrensen bland mäklare på marknaden ser ut.  Konkurrenskraftig blir man genom att erbjuda 

någon extra form av service, en känsla, service, mer tid per objekt eller andra personliga 

egenskaper. Man måste eftersträva något unikt som gör att kunden vill välja just dig och betala 

en högre provisionssats för just din mäklartjänst.  

 

Niklas Berntzon och Felipe Martinez förespråkar att konsumenten blir beredd att betala mer för 

sådant som presenteras bra och snyggt. De menar att varumärket blir viktigt. I teorin har de 
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intervjuade byråerna mycket lika visioner, men i praktiken skiljer sig dessa åt. I praktiken finns 

sådant som gör att byråerna ändå lyckas skilja sig från varandra, trots många teoretiska likheter. 

Exempelvis skiljer sig hur mycket som budgeteras för att erbjuda extra service, hur mycket tid 

som läggs per objekt och individuella personliga egenskaper byråerna från varandra. I grunden är 

alla byråer medvetna om samtliga faktorer som kan göra dem konkurrenskraftiga. Huruvida detta 

tillämpas för alla i praktiken besvaras ej av denna studie. Gemensamt för alla mäklarbyråer som 

är tillfrågade är att de alla räknas som exklusiva varumärken, såklart i olika grader och beroende 

på vem som tillfrågas. De fastighetsmäklare som jag har intervjuats riktar sig därför åt ett visst 

kundsegment och tar betalt därefter. Det kan därför också föras samman med Yinglers (2006) 

uttalande om att hög-inkomsttagare gärna betalar mer för en mäklartjänst och god service.  

 

Av intervjuerna har det framkommit att 3-5% av köpeskillingen som hög provision och att 0,5-

1,3% räknas som lågt. Samtliga fastighetsmäklare har dock klargjort att en provisionssats aldrig 

är förbestämd, utan något som förhandlas fram vid varje enskild affär. Vid vissa affärer tjänar 

man som fastighetsmäklare mer, vid andra går man ner i provision för att ”få snurr på 

verksamheten” vid sämre tider. Under samtliga intervjuer påpekades det tydligt vilken 

konkurrens det är bland fastighetsmäklare i Stockholm och att man ständigt måste gå ner i 

provisionssats för att lyckas få in en affär. I annat fall finns det någon annan som konkurrerar ut 

en med en lägre provisionssats. Detta är ett problem inom branschen då det innebär allt lägre 

provision dvs mindre betalt för fastighetsmäklare. Det ökade konkurrensen pressar därmed ner 

provisionerna samtidigt som ökad arbetsinsats krävs. Trots högst slutpriser i Stockholm, bidrar 

den höga konkurrensen till att det nödvändigtvis inte behöver generera högst provision. Vilket 

konstaterar att ett högt slutpris och en hög betalning i form av provision till mäklaren inte alltid 

hänger ihop.  

 

En annan intressant aspekt är om de stora kedjorna går ner i provision, tvingas också de mindre 

mäklerierna gå ner. Detta bidrar till en ond spiral där man som fastighetsmäklare, trots erfarenhet 

och kunskap inte vågar ta ut högre provision i rädsla för att inte kunna konkurrera med övriga 

branschen. Efter att en gång ha sänkt sin provision kan det vara svårt att höja denna på nytt till en 

rimlig nivå. Vad som är en rimlig nivå kvarstår odefinierat både för fastighetsmäklarna själva 

och för mig som författare till denna uppsats. Vad som är rimligt avgörs från en affär till en 

annan. Vissa mäklarbyråer har gränser för vad som är en rimlig summa att inte gå under. Vissa 

låter det vara helt upp till den anställda fastighetsmäklaren att avgöra vad som känns rimligt för 

en viss affär. 
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En negativ sida av att jag har använt mig av en kvalitativ studie är att man intervjuar människor 

och får ta del av deras bild av ett problem. Genom att jag enbart har intervjuat verksamma 

fastighetsmäklare blir också mitt resultat därefter. Dessutom blir det en svår bedömning som 

intervjuare att bedöma vad som faktiskt är ren fakta och vad som är av personlig åsikt från 

fastighetsmäklaren. Ur min egen synpunkt är det självklart att man som framgångsrik 

fastighetsmäklare självklart tror på sitt egna personliga varumärke, svarar ja på att ett exklusivt 

varumärke har stor påverkan på slutpriset och att styling är något som bidrar till högre priser. 

Dessutom är det självklart att man som framgångsrik fastighetsmäklare vill hävda att det inte är 

provisionen som spelar roll, utan vad fastighetsmäklaren gör för dig som kund. Det blir därför en 

svår bedömning av hur partisk en fastighetsmäklare är i sina svar vid intervju. Dessutom är det 

svårt att bedöma hur min egen bild och erfarenhet av fastighetsmäkleri kan komma att påverka 

både vinkling av frågor, tolkning av svar och vilka slutsatser som har gjorts. Min egen erfarenhet 

skulle dock också kunna vägas som en positiv förförståelse av ämnet. Dessutom är det självklart 

att man som fastighetsmäklare håller med Bruce och Santore (2006) om att bra betalt ofta 

resulterar i en bra affär.  Man får dock inte glömma bort att provision alltid är något som 

förhandlas mellan mäklaren och säljaren vid varje affär. Varje affär är unik beroende på 

omständigheterna kring just den affären.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning inom ämnet är hur provisioner skiljer sig i landet bland verksamma 

fastighetsmäklare. Trots att bostadspriserna är högre i Stockholm är det inte självklart att det är 

här som provisionerna är högst. Det vore därför intressant att forska vidare kring hur den ökade 

konkurrensen i storstäder pressar ner provisionerna i jämförelse med en mindre ort där 

konkurrensen inte är lika hård. 
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8. Bilagor  

 

Intervjufrågor 

 

- Antal år i branschen?  

- Hur påverkas provisionen av objektets egenskaper?  Dvs hur lätt objektet är att sälja, 

nyrenoverat, standard, utseende, popularitet?  

- Samma provision om man säljer en lägenhet med låg standard som hög standard?  

- Dina egna egenskaper, upplever du att dessa påverkar vad du kan ta ut i provision? Påverkar.  

- Mäklarfirmans egenskaper (inkl marknadsföring, firmans varumärke, etc) ? - Arbetat på någon 

annan firma tidigare med svagare/starkare varumärke?  

- Spelar det någon roll för provision om man säljer lägenheter eller fastighet?  

- Hur kan budgivningen påverka provisionen?  

- Hur påverkar styling av lägenhet provision?  

- Marknaden där objektet finns, hur påverkar detta?  

- Konjunkturen? Ex rörlig ränta vid lågkonjunktur – ger det mer provision? 

- Övriga faktorer som påverkar?  

 

 

 


