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Abstract 
Real Estate Agencies compensation consists of commissions and a part of the commission 

corresponds to what the real estate agent gets as salary. This incentive-based commission sy-

stem is usually covered by an agreed fixed amount, a variable commission model or a combi-

nation of both depending on the brokerage object's final selling price. 

 

Commission system can lead to adverse consequences when the real estate agent abuses their 

position and exploits an information advantage to gain a financial benefits. Based on comple-

ted questionnaires, that have been posted for this study, directed to consumers and real estate 

agents, it is recognized that the parties in the Swedish real estate agent industry has experi-

enced or is experiencing a certain unethical behavior because of commission-based pay 

structures. The purpose of this thesis is to examine how asymmetric information affects the 

real estate industry brokerage contract negotiations regarding the commission and whether 

conflicts of interest may occur due to this. 

 

 



  

 

Because of asymmetric information in contract situations, there may be situations in which 

agreements will contradict societal norms and ethical principles, because the broker abuses 

his advantage. The essence of this thesis is to convey a discussion in order to associate the 

legal application of contracts with normative ethics. The essay writers propose for instance 

based on ethical approaches to create a complement to the existing law and further to come 

up with practical solutions to limit the possibility of unreasonable commission models in real 

estate brokerage. The essay writers argue that the introduction of a stricter supervision of the 

commission procedure would create stronger assurance and reduce the abuse of the informat-

ion asymmetry in the industry.  
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Sammanfattning 
Fastighetsmäklarbranschens ersättningssystem utgörs av provision och motsvarar en del av 

vad en fastighetsmäklare får i lön. Detta incitamentbaserade provisionssystem brukar omfat-

tas av ett avtalat fast belopp, en rörlig provisionsmodell eller en kombination av båda som 

beror på förmedlingsobjektets slutliga försäljningspris. 

 

Provisionssystemet kan föranleda negativa följder om fastighetsmäklaren missbrukar sin 

ställning och utnyttjar ett informationsövertag till att skapa sig en finansiell fördel. Utifrån 

genomförda enkätundersökningar i denna studie riktade till konsumenter och fastighetsmäk-

lare medges det att parterna inom den svenska fastighetsmäklarbranschen har upplevt eller 

upplever ett visst oetiskt beteende på grund av provisionsbaserade lönestrukturer. Syftet med 

denna uppsats är därför att undersöka hur asymmetrisk information påverkar fastighets-

mäklarbranschens avtalsförhandlingar avseende provisionen och huruvida intressekonflikter 

kan uppstå till följd av detta. 



  

 

På grund av asymmetrisk information i avtalssammanhang kan det förekomma situationer där 

avtalen strider mot samhällsnormer och etiska principer när mäklaren missbrukar sitt övertag. 

Kärnan i denna uppsats är att föra en samlad diskussion som avser att koppla den rättsliga 

tillämpningen av avtalslagen med den normativa etiken. Uppsatsförfattarna resonerar bland 

annat utifrån etiska synsätt för att skapa ett komplement till gällande lag och vidare komma 

fram till praktiska lösningar till hur eventuellt oskäliga provisionsmodeller kan begränsas. 

Uppsatsförfattarna hävdar att ett införande av en starkare tillsyn över provisionsförfarandet 

skulle skapa större förtroende och minska asymmetrin i branschen. 
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras uppsatsens problemområde med en bakgrund, dess syfte och pro-

blemformulering. Bakgrunden ämnar skapa förståelse för det syfte och problemformulering 

som vidare presenteras.  Denna del beskriver även uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

En bostadsförmedlingsaffär är ett typiskt principalagentproblem då mäklaren ska, i teorin, 

på bästa vis agera åt principalens intressen, på motsvarande sätt som om de skulle represen-

tera sig själva (Rutherforda, Springerb & Yavasc 2005, s. 628).  Det uppkommer också i 

tidigare litteratur att det i relationen mellan en bostadssäljare och mäklare föreligger intres-

sekonflikter avseende rörliga provisioner. Detta tyder på att avtalssituationen kräver någon 

typ av stimulans för att förbättra den påtagliga principal-agentproblematiken (Geltner, Klu-

ger & Miller 1992, s. 139).  

 

Problematiken bygger framförallt på att parterna inte är jämbördiga i avtalssituationen och 

har olika förhandlingsstyrka.  Detta samlas under begreppet asymmetrisk information inom 

finansetikens teorier. På finansiella marknader finns det behov av självreglering av mark-

nadsaktörerna som på ett effektivt sätt säkerställer etiska beteenden och justerar parternas 

ojämnhet på marknaden. Självreglering av en finansiell marknad är dessutom nödvändigt 

då det blir ett komplement till de områden som inte direkt regleras i lagen (Boatright 2014, 

ss. 17-18). Lagen är ett otillräckligt instrument när den avser att reglera alla möjliga 

aspekter och utfall som förekommer på en finansiell marknad. När lagen inte är tillräcklig 

kan etik behövas för att kunna finna vägledning i tillämpningen. Däremot om en handling 

är laglig behöver den inte nödvändigtvis anses som moraliskt rätt (ibid. ss. 14, 16).  

 

Utgångspunkten för alla avtalsförhållanden är en fri förhandlingsrätt. Den fria förhand-

lingsrätten gäller även provisionens omfattning, då det alltid varit lagfäst i mäklarlagarna 

från 1984, 1995, 2011 samt i 1720 års Mäklarordning att provisionen ska utgöra dispositiv-

rätt för fastighetsmäklarna.1 Den fria förhandlingsrätten innebär bland annat att parterna 

                                                
1 Magnus Melin förbundsjurist på Fastighetsmäklarförbundet, e-postkorrespondens den 18 april 2016 
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ska komma överens om samtliga delar i förmedlingsavtalet (Lehrberg 2004,  s. 51), därmed 

beräkning för mäklares ersättning.   

 

I gällande fastighetsmäklarlag (2011:66) ska en fastighetsmäklares ersättning beräknas, enligt 

23 § 1st, efter en viss procent på köpeskillingen, om inte annat har avtalats. Det framgår av 

lagbestämmelsen varken vilken procentsats som får användas samt hur hög eller låg provis-

ionen får vara.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur asymmetrisk information påverkar fastighets-

mäklarbranschens avtalsparter i avtalsförhandlingar gällande provision. Frågan i studien som 

ska besvaras är hur intressekonflikter avseende provisioner kan uppstå på grund av asymmet-

risk information samt på vilket sätt dessa kan begränsas. 

  

1.3 Disposition  

Inledningsvis beskrivs provision i bakgrunden som ersättningsform i fastighetsmäklarbran-

schen. Vidare leds läsaren in i uppsatsens syfte och problemformulering som med stöd av 

bakgrunden ska ha fått förståelse för ämnet och förhoppningsvis insett den relevans som upp-

satsförfattarna vill uppmärksamma. Denna del presenterar även uppsatsens struktur. 

 

Kapitel två består av en omfattande teoretisk del som belyser nödvändiga ämnesområden. 

Teorin har också betydelse i samband med möjliga förklaringar till varför intressekonflikter, 

avseende provisionsförfarandet, uppstår. 

  

Följande kapitel beskriver undersökningsmetoden som används i uppsatsens syfte och fråge-

ställning. Där redogörs arbetsprocessen som helhet och motiverar det tillvägagångsätt som 

används för uppsatsens empiri.  

 

Kapitlet empiri presenterar resultaten till genomförda enkätundersökningar i respektive ur-

valsgrupp, konsumenter och fastighetsmäklare. 
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I sista kapitlet återfinns uppsatsens stora fokus att återkoppla de teoretiska utgångspunkterna 

med empirin och vidare diskutera dess samband. Här analyseras, ur olika aspekter, problema-

tiken som kan upplevas på grund av asymmetrisk information avseende provisionsbaserade 

lönestrukturer. I denna del framförs möjliga förslag till hur intressekonflikterna kan minime-

ras.  

 

Uppsatsen avslutas med en slutsats som sammanfattar uppsatsförfattarnas resonemang.  
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2. Metod  

Kapitlet avser att beskriva tillvägagångsätt och arbetsprocessen som helhet samt motivera 

valet av metod som använts i empirin.  

 

2.1 Datainsamling  

Till grund för denna uppsats har en omfattande datainsamling genomförts med både primär- 

och sekundärdata. Primärdata i studien utgörs av enkäter, telefonintervjuer, mejlintervjuer 

samt juridiskt källmaterial. I detta arbete har följande databaser använts: Stockholms Stads-

bibliotek, Regeringskansliet, Riksdagens dokument, Lagen.nu, Allmänna reklamationsnämn-

dens databas samt Google Schoolar. De sökord som använts är bland annat: provision, asym-

metrisk information, intressekonflikter, principal-agent problem, etik, moral, avtalsfrihet och 

konsumentskydd. Uppsatsens teori baseras även på insamling och noggranna observationer i 

relevant facklitteratur och statistik från Mäklarsamfundets årsböcker, Fastighetsmäklarin-

spektionen och Mäklarstatistik. Detta för att på bästa vis få en bred insikt inom problemom-

rådet.  

 

2.2 Val av metod  

Uppsatsen grundas på en kvalitativ analys av insamlad data i problemområdet samt en enkät-

undersökning som avser att undersöka hur asymmetrisk information påverkar avtalsparterna 

gällande provision samt hur intressekonflikter kan uppstå och hur de kan begränsas. Detta för 

att sedan återkoppla resultatet med teorin. Med studiens syfte i åtanke var det av betydelse att 

ta reda på avtalsparternas, konsumenters och mäklares åsikter om hur asymmetrisk informat-

ion och intressekonflikter kan upplevas på grund av provisionsförfarandet i förmedlingsupp-

dragen. I vetenskapliga arbeten används enkäter och intervjuer för att få fram människors 

synpunkter och personliga uppfattningar (Ejvegård 2009, s. 49). Denna studie baseras därför 

på en enkätundersökning riktad till konsumenter och fastighetsmäklare för att få en översikt 

på hur fastighetsmäklarbranschens provisionsbaserade ersättningssystem upplevs ur båda 

målgruppernas perspektiv.  

 

Studien utgörs av internetbaserade frågeformulär som underlättar att nå fram till ett större 

antal personer på kortare tid i ett större geografiskt område, då undersökningen inte avsåg att 

avgränsas till en specifik region. Fördelen med en enkät är att respondenter i lugn och ro kan 
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tänka över frågorna och de olika svarsalternativen (Ejlertsson 2005, s. 11). Ännu en fördel 

med enkäter är att alla enkätdeltagare svarar på samma frågor med samma svarsalternativ, 

vilket underlättar sammanställning och tolkning av resultat (ibid. s. 12). 

 

Grundregeln enligt Eljertsson (2005, s. 69) är att undvika frågor i känsliga områden, som ex-

empelvis inkomster. Innehåller enkäter frågor av känslig natur, uppstår risk att bortfallet i 

undersökningen ökar. Detta kan dock förbises genom att enkätdeltagare besvarar frågorna 

anonymt och således förlänger gränsen för känsliga frågor. Somliga frågor i undersökningen 

kunde anses som känsliga därav enkätundersökningen genomfördes anonymt för att få så är-

liga svar som möjligt. 

  

Samtliga fördelaktiga aspekter bidrog till valet av denna uppsats undersökningsmetod.  

 

2.3 Genomförandet 

Enkätfrågor har varsamt formulerats och utformats till två olika enkäter genom användning 

av formulärverktyget i Google Docs. Enkäterna distribuerades sedan via en bifogad länk som 

sändes med e-post till personer i respektive urvalsgrupper. I enkätutformningen användes 

både kvantitativa men också kvalitativa frågor för att få en kompletterande bild över under-

sökningsområdet. Syftet med konsumenternas enkät är dessutom att undersöka om det, ur 

konsumentsynpunkt, upplevs förekomma intressekonflikter gällande mäklares provisioner. 

Syftet med enkäten till fastighetsmäklare var att granska deras beteenden i avtalsförhållan-

dena samt deras inställning till provisioner i allmänhet. 

 

Likartade frågor och svarsalternativ har ställts till både mäklare och konsumenter i syftet att 

jämföra deras svar och på bästa vis dra slutsatser från undersökningen. Enkätformuläret till 

privatpersoner utformades med elva fasta frågor. Enkätformuläret till fastighetsmäklare ut-

formades också med elva frågor varav två av dem var öppna. Öppna frågor tillåter responden-

ter att själva utforma svaret vilket var väsentligt för undersökningen. Fördelen med öppna 

frågor är att personer som deltar i undersökningen har möjlighet att svara med egna ord. 

Nackdelen däremot är att det kräver större ansträngning från deltagarens sida vilket kan leda 

till att de inte vill delta i undersökningen. Med detta i åtanke utformades majoriteten frågor i 

formulären som fasta frågor. 
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Bakgrundsinformation till ett frågeformulär har en viktig etisk men också en praktisk aspekt 

(Ejlertsson 2005, ss. 244-245).  Enkätlänken bifogades i ett mejl där även uppsatsförfattarna, 

syftet med undersökningen samt användningen presenterades. I detta mejl tydliggjordes att 

undersökningen var anonym för att få så ärliga svar som möjligt med tanke på ämnets käns-

lighet. Avslutningsvis poängterades det att deltagande i enkätundersökningen värdesattes och 

ett senaste datum för inlämning angavs. Se bilaga 1 för följebrev.  

  

2.4 Urval av respondenter 

Det finns två metoder att använda sig av vid valet av sitt urval: sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval går ut på att man väljer ett slumpmässigt urval från den 

studerande populationen. Icke-sannolikhetsurval innebär att den som genomför undersök-

ningen har valfrihet i någon fas av urvalsprocessen. Detta görs bland annat när forskaren fin-

ner det omöjligt att ha ett tillräckligt stort urval.  

 

I undersökningen valdes metoden slumpmässigt sannolikhetsurval bland fastighetsmäklare då 

den fungerar bäst vid ett stort antal av en känd population (Denscombe 2016, s. 64). E-

postadresser till fastighetsmäklare hämtades från hemsidan www.hittamaklare.se. Enkäten 

skickades till 300 slumpmässigt utvalda fastighetsmäklare från hela Sverige varav 41 av de 

inbjudna fastighetsmäklarna deltog i enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om ca 14 

procent. 

  

Bland konsumenter valdes bekvämlighetsurval för undersökningen. Bekvämlighetsurval är en 

av teknikerna för icke-sannolikhetsurval vilket avser att sända ut enkäter till de närmsta som 

finns till hands (ibid. s. 77). På grund av begränsad åtkomst till konsumenter, som nyligen har 

använt en fastighetsmäklares tjänst, begränsades målgruppen till uppsatsförfattarnas vänner 

och bekanta som har genomfört en fastighetsaffär men också till de som planerar att göra det 

inom en snar framtid.  

 

Konsumenternas enkätundersökning distribuerades till 70 personer varav 32 av dessa valt att 

delta. Detta motsvarar en svarsfrekvens på ca 46 procent. 19 konsumentrespondenter har inte 

haft direkt erfarenhet av en mäklaraffär. Detta gör att deras bristfälliga erfarenhet och insyn i 

marknaden kan ifrågasättas och leda till att resultatet, som helhet, får anses som en illustrat-

ion. Trots detta utgör dessa respondenter en del i svarsunderlaget då de fortfarande kan ha 
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intuitioner och åsikter om fastighetsmäklarbranschens provisionsbaserade lönesystem. Samt-

liga konsumentsvar i resultatet är dock av betydelse för indikationen om den allmänna upp-

fattningen avseende mäklarbranschens provisionsförfaranden.  

 

2.5 Bortfall 

Det finns två typer av bortfall vid enkätundersökningar: externt bortfall och internt bortfall. 

Externt bortfall innebär att personer inte deltar i undersökningen alls medan internt bortfall 

innebär att respondenter underlåtit att svara endast på vissa frågor (Ejlertsson 2005, s. 25). 

Nackdelen med en enkätundersökning är att externt bortfall är stort och detta kan leda till 

svårigheter att tolka resultatet (ibid. s. 12). Ju större bortfallet är desto större är osäkerheten 

och risken för generaliseringar av hela målgruppen. Det är därför viktigt att inte försumma 

bortfallet. Vid en enkätundersökning är det vettigt att skicka påminnelser där två påminnelser 

anses som ett optimalt antal (ibid. s. 26). Undersökningens externa bortfall blev 86 procent på 

enkäter till fastighetsmäklare och 55 procent till konsumenter. Det interna bortfallet var där-

emot noll procent på alla enkäter, vilket kan förklaras med att samtliga enkätfrågor i under-

sökningen var obligatoriska att besvara. 

  

På grund av enkäters anonymitet saknades möjlighet att skicka påminnelser i syftet att minska 

externt bortfall. Externt bortfall kan också ha en koppling till tidpunkten för enkätutskicket. 

För att få en hög svarsfrekvens bör utskicket utföras under en tid som inte konkurrerar med 

andra aktiviteter (ibid. s. 30). Utskicket av enkäter i denna uppsats har genomförts under en 

period av kandidatarbeten. Detta kan delvis förklara den stora andelen av externt bortfall i 

enkätundersökningen då många studenter skickat ut undersökningsformulär under samma 

period. 

 

Det saknas riktlinjer för vad som anses vara en acceptabel svarsfrekvens. Det beror på om-

ständigheterna, exempelvis hur undersökningen har genomförts, dess ämne samt sättet på 

vilket respondenterna har kontaktats. För att bedöma huruvida en svarsfrekvens kan vara ac-

ceptabel rekommenderar Denscombe (2016, ss. 53-54) att jämföra med andra liknande under-

sökningar med hänsyn till bland annat metod, storlek, målgrupp och forskningsämne. Det kan 

konstateras att svarsfrekvensen i denna studie för de olika målgrupperna, 14 procent respek-

tive 46 procent, inte är särskilt hög. Bortfallet avviker dock inte avsevärt från andra enkätun-
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dersökningar som genomförts inom fastighetsmäklarområdet med motsvarande undersök-

ningsmetod. Svarsfrekvensen i detta arbete kan därför betraktas som acceptabel. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Det finns två begrepp som är relevanta vid bedömning av ett projekts kvalité: validitet och 

reliabilitet. Validitet visar hur bra undersökningen lyckats mäta det som den var avsedd att 

mäta. Reliabilitet visar däremot huruvida andra, upprepade undersökningar skulle ge samma 

resultat (Ejlertsson 2005, s. 99). Det visar alltså användbarheten samt tillförlitligheten av 

undersökningsmetoden (Ejvegård 2009, s. 77). En av metoderna som används vid mätning av 

reliabilitet vid enkätundersökningar är test-retestmetoden. Test-retestmetoden innebär att 

samma respondenter besvarar enkäten igen efter en kort tid. Överensstämmer svaren från 

båda undersökningar tyder det på att reliabiliteten är hög. Test-retestmetoden har inte varit 

möjlig att genomföras i arbetets studie då enkäter varit anonymt utformade.  

 

Mättillfällena inom test-retestmetoden bör ske inom korta tidsintervall på grund av risken att 

förutsättningar för undersökningens syfte kan förändras (Ejlertsson 2005, s. 103). Däremot 

torde det sannolikt att respondenterna skulle ge samma svar vid ett annat mättillfälle eftersom 

frågorna i enkäten avsåg respondenternas uppfattning om provisioner i fastighetsmäklarbran-

schen. Denna uppfattning om provisioner skulle förmodligen inte ändras på kort sikt, vilket 

medför att reliabiliteten i undersökningen kan anses vara hög. 

 

Validiteten anses som hög då enkätfrågorna var ställda på ett sådant sätt som återspeglar det 

som studien ansåg att mäta samt var relevanta i förhållande till rapportens syfte. 
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3. Teori 

I detta kapitel belyses nödvändiga ämnesområden. I denna del av uppsatsen redogörs olika 

utgångspunkter inom fastighetsmäklarbranschen, gällande rätt i avtalshänseenden, etik samt 

finansetik. De olika teoretiska utgångspunkterna kommer att definieras och beskrivas för att, 

i en senare analys, återkopplas till fastighetsmäklarbranschen och påvisa dess betydelse i 

samband med varför intressekonflikter avseende provisionsförfarandet uppstår. 

 

3.1 En växande bostadsmarknad  

Under de senaste 15 åren har huspriserna i Sverige genomgått en enastående prisutveckling. 

Efter 1996 års bank-och fastighetskris har bostadspriserna stigit regelbundet med endast några 

få avbrott under IT-kraschen och svenska bankkrisen (Riksbank 2010, ss. 37-38). 

 

Bostadspriserna styrs, bland annat, av förväntningar kring det framtida marknadsläget. Ett 

prisras om 5 procent (ibid. s. 37) i hela landet och 15 procent på bostadsrätterna inne i Stock-

holm under år 2008 berodde på att köpare drog sig ur bostadsmarknaden. Dessutom skedde 

det få transaktioner på grund av att fler säljare valde att avvakta med försäljningar till följd av 

de dåvarande priserna. Denna nedgående utveckling återhämtades dock snabbt och utveckl-

ingen tog fart igen trots att västvärlden utsattes för en kraftig lågkonjunktur året efter.2 Det 

året ökade bostadspriserna i Sverige med 8 procent (ibid. s. 46). 

 

På senare tid talas det om en het bostadsmarknad (Svenska Dagbladet 2015) i landet med en 

årlig utveckling som i april år 2016 var 13 procent för bostadsrätter och 10 procent för villor 

runt om i landet (Mäklarstatistik 2016a).  

 

I en sammanställd kurva visualiseras de årliga prisförändringarna som skett i landet sedan år 

2011-2016. Dessa procentuella förändringar delas upp i tre olika kurvor: bostadsrätternas 

prisutveckling, villornas prisutveckling och slutligen ett snitt mellan dessa som får represen-

tera ett genomsnitt för privatbostädernas värdeutveckling i Sverige. 

                                                
2Se diagram. Riksbank 2010, s. 46.  
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Figur 1. Årlig prisutvecklingen för bostäder, villor och snittet för privatbostäder i Sverige sedan 2011-

2016. Källa: Mäklarstatistik.3   
 

3.2 Fastighetsmäklarbranschen 

År 2014 förmedlades 91 procent av Sveriges småhusaffärer via fastighetsmäklare vilket mot-

svarar en ökning på 14 procent sedan år 2011. I storstäderna anlitas fastighetsmäklare dessu-

tom oftare än i övriga län. Mäklarsamfundet poängterar att denna ökande trend påvisar ett 

växande förtroende för mäklares expertis. Dessutom skapar de mervärde vid bostadsförsälj-

ningar där statistik indikerar att mäklare höjer bostadspriserna med 10 procent mer än vid 

privatförsäljningar (Mäklarsamfundet 2016a, s. 17).  

 

Fastighetsmäklarbranschen representeras av totalt 6683 (Fastighetsmäklarinspektionen 

2016a) registrerade fastighetsmäklare idag. Omsättningen i branschen har ökat med 2 miljar-

der från 2010-2014 års bokslut. I slutet på 2014 var den årliga omsättningen 9,7 miljarder 

kronor.4 Till fastighetsmäklarnas totala omsättning inräknas dels provisioner från privata bo-

stadsförsäljningar, intäkter från förmedling av kommersiella fastigheter, värdering och andra 

inkomster till fastighetsmäklarföretagen (Mäklarsamfundet 2016a, s. 22). 

                                                
3 Anm. Mäklarstatistik, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Fördjupad statistik. Den årliga förändringen 
baseras på Mäklarstatistiks insamlade siffror och återfinns i dess rapporter som publicerats i början på 
respektive år. Kurvan för den genomsnittliga utvecklingen av privatbostäder är ett medelvärde som vi 
själva beräknat mellan landets bostadsrätters och villors årliga förändring.  
4 Thomas Lindström, e-postkorrespondens 14 april 2016. 
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Sedan 90-talet har omsättningstakten succesivt ökat varje år och sedan 2002 har den mer än 

fördubblats (ibid. s. 22). Mellan åren 2010-2014 har omsättningstakten ökat med en genom-

snittlig procentuell årlig ökning om 6,05 procent. 

Figur 2. Procentuell utveckling av fastighetsmäklarbranschens omsättning. Källa: UC Affärsfakta 5  

 

3.2.1 Ersättning i fastighetsmäklarbranschen 

Lönesystemet i fastighetsmäklarbranschen utgörs av en provisionsbaserad ersättning och har, 

enligt propositionen 1983/84 (s. 19) en gammal tradition i Sverige men även i andra länder. I 

betänkandet av Fastighetsmäklarutredningen (SOU 2008:6, s. 229) till den nuvarande fastig-

hetsmäklarlagen framkom ett förslag att bestämmelsen gällande mäklares provisionsersätt-

ning bör ändras till ”skälig ersättning för utfört arbete och utlägg”. Mäklaren skulle dessu-

tom, enligt förslaget, vara skyldig att specificera provisionen om säljaren begär det. Remiss-

instanserna, Kungliga Tekniska Högskolan samt Mäklarsamfundet, avslog detta förslag med 

hänvisning till att det sällan används annan ersättningsmodell än provision. Enligt regeringens 

bedömning, som delade remissinstansernas uppfattning, borde denna lagbestämmelse förbli 

oförändrad. Ersättningsformen ansågs även vara till fördel för säljaren då ersättningen blir 

enkel att beräkna (Prop. 2010/11:15, ss. 37, 71).  

                                                
5 Anm. Thomas Lindström, 2016-05-13, e-postkorrespondens 2010-2011: +4,50%, 2011-2012: 
+1,30%, 2012-2013: +7,40%, 2013-2014: +11%, Varav snitt uträknats och kurva utformats. 
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Mäklarbranschens provisionsbaserade lönesystem grundar sig i en fri förhandlingsrätt (SOU 

2008:6, s. 236) där mäklaren, tillsammans med sin uppdragsgivare, kan komma överens om 

provision och annan ersättning (Prop. 1983/84:16, s. 44 ). Enligt 23 § 1st fastighetsmäklarla-

gen (2011:666) ska fastighetsmäklares ersättning beräknas efter en viss procent på köpeskil-

lingen, om annat inte har avtalats. Det framgår inte av lagbestämmelsen inte vilken procent-

sats som får användas vid provisioner och det finns inte heller anvisningar på hur hög eller 

låg provisionen får vara. Därav rekommenderar branschorganisationen, Mäklarsamfundet, 

konsumenter att själva bilda sig en uppfattning om provisionsnivåer i trakten genom att jäm-

föra med flera olika mäklare innan ett förmedlingsuppdrag ingås (Mäklarsamfundet 2012). 

Provisionen mellan mäklare och uppdragsgivare kan omfattas av har provisionsformer såsom 

timarvode, ett fast- respektive rörligt arvode (Grauers, Rosén, Tegelberg 2011, s. 69). 

 

Den avtalade provisionen och eventuellt andra tillkommande ersättningar ska uppges inklu-

sive moms och tydligt framgå i uppdragsavtalet som upprättas skriftligen mellan parterna 

(Fastighetsmäklarinspektionen). Vid upprättandet av avtalet bör även följande princip från 

Mäklarsamfundets etiska regler beaktas: “Vid upprättandet av köpehandlingar ska fastig-

hetsmäklaren alltid iaktta god affärssed och följa gällande lagstiftning. Köpehandlingar ska 

upprättas så entydigt och klart som möjligt, för undvikande av missförstånd mellan de parter 

som ingått avtalet.” (Mäklarsamfundet 2011). 

 

Provision som lönesystem stimulerar mäklare att inrikta sina krafter på att få ett så högt för-

säljningspris som möjligt då mäklaren är skyldig att tillgodose, i huvudsak, uppdragsgivarens 

ekonomiska intressen. Uppdragsgivarens ekonomiska intressen, att nå ett så högt försälj-

ningspris som möjligt, är förenligt med mäklarens roll i säljprocessen dvs. att optimera sälja-

rens försäljningspris vilket även driver mäklarens personliga intresse av provision (SOU 

2008:6, s. 232). 

 

I början på 2016 genomförde Mäklarsamfundet en undersökning bland sina medlemmar, som 

utgör 80 procent av Sveriges totala antal fastighetsmäklare, har det framkommit att 58 pro-

cent av mäklarna uppgav sig jobba endast mot provision men att löneformen varierar bero-

ende på hur lång tid mäklaren varit verksam. Det framgår att ju kortare tid en mäklare varit 

verksam desto mer benägen är den att jobba mot provisionsbaserad lön. Vidare framkommer 
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det ur samfundets undersökning att osäkerhet kring lön samt stress är det sämsta med yrket 

som fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet 2016a, ss. 3, 19). 

  

År 2008 ansågs den genomsnittliga provisionen uppgå till 65 000 kronor men enbart 20 pro-

cent av detta utgick till den enskilda mäklarens personliga ersättning (Johansson, s. 2008). 

Idag ligger en snittlön för landets fastighetsmäklare mellan 300 000-500 000 kronor per år 

(Mäklarsamfundet 2016a, s. 3). Det är vanligt förekommande att många missuppfattar vad 

som egentligen utgör en fastighetsmäklares lön då provisionen uppfattas vara det som mäkla-

ren får på sin lönespecifikation. Provisionen täcker en del av de kostnader som mäklare själv 

bekostar under uppdragstiden, exempelvis administrativa kostnader, registreringsavgifter och 

försäkringar. De mäklare som tillhör en kedja har oftast en bestämd avgift för dessa kostnader 

baserad på exempelvis omsättningen. Avgifternas storlek kan variera mellan de olika ked-

jorna vilket i sin tur innebär att mäklares faktiska lön också skiljer sig åt (Mäklarsamfundet 

2013, s. 17). 

 

En nackdel med provisionsbaserade ersättningsmodeller är att det kan förorsaka misstänk-

samhet mot mäklare att denne anger betydligt lägre utgångspriser i syfte att få upp värdet och 

därmed sin provision (SOU 2008:6, s. 233). I betänkandet av Fastighetsmäklarutredningen 

nämns det att en del ersättningsformer, såsom trappstegsmodellen, borde avvecklas. Detta på 

grund av den fruktan för att utgångspriset ibland kan sättas alldeles för lågt för att det ska 

resultera i en högre provision. En sådan stegemodell som används på detta sätt kan leda till 

det som benämns som lockpriser vilket innebär avsevärda prisskillnader mellan det bedömda 

marknadsvärdet och utgångspriset (ibid. s. 236). En nackdel är därmed att denna modell ger 

mäklaren incitament att vilseleda uppdragsgivaren om objektets marknadsvärde. Fördelen 

med stegemodell är däremot att den ger mäklaren incitament att maximera försäljningspriset. 

Enligt FMI är en trappstegsmodell acceptabel när prisnivån, där högre procentsats på det 

överstigande beloppet tillämpas, sätts i samma nivå som det bedömda marknadsvärdet för 

objektet (Melin 2012, ss. 226-227). Myndigheten betonar även att trappstegsmodellens villkor 

förutsätter att uppdragsgivare har en tydlig uppfattning om objektets marknadsvärde, för att 

säljaren ska själv kunna bedöma skäligheten av villkoren (Fastighetsmäklarinspektionen 

2004, s. 158). 

 

I betänkandet av Fastighetsmäklarutredningen föreslogs det att informationen till konsumen-
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ter bör förbättras genom att införa en skyldighet för fastighetsmäklare att upplysa säljaren om 

det bedömt marknadsvärdet redan innan ingånget av ett uppdragsavtal (2008:6, s. 236). Detta 

genom att mäklaren i sin journal bör anteckna det bedömda marknadsvärdet samt att mäkla-

ren upplyst uppdragsgivaren om det uppskattade marknadsvärdet.	 Information om objektets 

bedömda marknadsvärde är av betydelse för säljaren vid överenskommelsen för fastighets-

mäklares provision men också då denne ska välja mäklare (ibid. s. 197). Konsumenten ska ha 

möjlighet att jämföra priser och fatta sig en egen prisbild därav har konkurrensen ett stort 

inflytande på marknaden. Genom konkurrens kan uppdragsgivaren jämföra de olika procent-

satserna eller de fasta uppdragspriserna som föreslås av diverse mäklare och detta krävs för 

att konsumenten inte ska behöva betala ”mer än nödvändigt” för tjänsten (ibid. s. 238). 

 

I betänkandet av Fastighetsmäklarutredningen ansågs det också finnas behov av att införa en 

skyldighet för mäklarna att i objektsbeskrivningen lämna uppgift om ett uppskattat mark-

nadsvärde samt grunden för bedömningen. Detta för att ge konsumenter en bättre överblick 

över marknadspriserna samt för att hindra att potentiella köpare vilseleds (ibid. s. 194). FMF, 

som var en av remissinstanserna, ansåg det inte nödvändigt att införa ett krav på att objektets 

marknadsvärde ska finnas i objektsbeskrivningen (Prop. 2010/11:15, s. 28). Uppfattningen 

delades med regeringen som argumenterade för att det kan riskera att mäklarnas uppskatt-

ningar avseende marknadsvärden skulle uppfattas som säkrare än vad de egentligen är samt 

att de skulle bli normerade, vilket i sin tur skulle leda till att priserna skulle pressas upp (ibid. 

s. 33). 

 

3.2.1.1 Provisionsmodeller 

De olika provisionerna som det avtalas om idag ter sig i olika former, närmare benämnt i 

detta arbete som provisionsmodeller. För att få en djupare insyn i hur provisionens storlek 

beräknas ska de olika provisionsmodellerna som tillämpas idag beskrivas och visualiseras 

dessa i möjliga scenarier. 

 

Fast provision 

En förekommande form av ersättning för ett förmedlingsuppdrag är ett fast arvode och inne-

bär att fastighetsmäklaren och uppdragsgivaren avtalar om en fast minimisumma som brukar 

vara mellan 35 000- 40 000 kronor (Bostadsrätt Stockholm Kista 2014).   
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Rörlig provision 

En annan vanlig form av provision är en procentsats på köpeskillingen som uppdragsgivaren 

och mäklaren kommer överens om vid uppdragets ingående (Bostadsrättsägarnas Riksförbund 

2013). I de centrala delarna av Stockholm upptar fastighetsmäklare mellan 1,5-3 procent av 

köpeskillingen i rörlig provision. I förorterna tenderar procentsatserna att vara något högre då 

bostadspriserna inte är lika omfattande. Den relativa provisionen är även högre i Malmö, Gö-

teborg samt i mindre städer där priserna på bostadsmarknaden inte uppgår till samma värde-

nivåer som i huvudstaden (Bostadsrätt Stockholm Kista 2014).  

 

Trappstegsmodellen  

Ännu en provisionsmodell som används i fastighetsmäklarbranschen är trappstegsmodellen 

(SOU 2008:6, s. 236).6 En sådan form av provision utgår från ett fast eller ett rörligt grundar-

vode upp till ett visst försäljningspris. Om försäljningspriset sedan passerar detta belopp har 

fastighetsmäklaren rätt till en högre procentuell andel av den överstigande prisnivån (Bostads-

rättsägarnas Riksförbund 2013).  

 

3.2.1.1.1 Visualisering av provisionsmodellerna 

Fiktiva scenarion 

För att visualisera samtliga provisionsmodeller och vilken procentuell effekt de har på den 

slutliga provisionen ska det i korta scenarion presenteras fiktiva beräkningar som återger en 

möjlig prisbild av provisionen. Respektive fall avser en försäljning av bostadsrätt som slutlig-

en antas säljas för två miljoner kronor. 

 

I en förhandling mellan uppdragsgivare och mäklare där man avtalat om fast provision, som 

brukar vara mellan 35 000-40 000 kronor, skulle arvodet innebära att uppdragsgivaren betalar 

en procentsats om ca 1,75-2 procent av försäljningspriset. 

 

I ett förmedlingsuppdrag där parterna istället överenskommit om en rörlig provision, som 

rimligen antas vara 1,5-3 procent av försäljningspriset, skulle det slutliga arvodet hamna mel-

lan 30 000-60 000 kronor. 

                                                
6 Trappstegsmodellen kommer i detta arbete benämnas också som provisionstrappa samt stegemodell. 



 

 16 

Slutligen antas att det i en förhandling om provision mellan uppdragsgivare och fastighets-

mäklare avtalats om i uppdragsavtalet att provisionen ska utgå till 35 000 kronor och tio pro-

cent rörlig provision om bostaden säljs för en köpeskilling över 1,5 miljoner.  

 

Efter en livlig budgivning blir bostadens försäljningspris 2 miljoner kronor vilket innebär att 

mäklarens arvode, enligt den avtalade stegemodellen blir: 35 000 + 0,1 % x 500 000 = 85 000 

kronor. Den slutliga provisionen motsvarar ett arvode på 4,25 procent av den totala försälj-

ningen. 

 

Verkligt scenario - Ärende nr 2007-5384 ARN 

Tvisten rör frågan huruvida provisionsbestämmelsen i uppdragsavtalet, genom en felskriv-

ning eller annat misstag, fått ett annat innehåll än vad som var avsett samt huruvida käranden 

insett eller borde insett detta. Käranden yrkade på återbetalning av en del av provisionen, vil-

ket motsvarade 40 250 kronor. Provisionen skulle beräknas enligt en modell med olika nivåer, 

vilket framgick av uppdragsavtalet. Enligt käranden förklarade mäklaren inte provisionsmo-

dellens innebörd, utan denna överlämnades endast i förmedlingsuppdraget. Av förmed-

lingsuppdraget framgick att mäklaren har rätt till arvodet om köpeskillingen uppgår till minst 

1 600 000 kronor.  Bostadsrätten såldes för 2 050 000 kronor vilket skulle innebära att provis-

ionen uppgick till 95 750 kronor enligt följande uträkning: (450 000 x 3.5 %) + (200 000 x 15 

%) + (250 000 x 20 %). Mäklaren tog dock ut provision om 136 000 kronor och påstod att 

hon hade rätt till 3,5 procent av köpeskillingen där beloppet understeg 1 600 000 kronor. 

Mäklaren hävdade att ett skrivfel gällande provision uppstod i uppdragsavtalet och att det 

rörde sig om 3,5 procent upp till 1 600 000 kronor, och inte 3,5 procent av beloppet översti-

gande 1 600 000 kronor. 

 

Enligt nämndens bedömning har provisionsmodellens innebörd inte förklarats för käranden i 

samband med avtalets ingående. Nämnden hävdade dock att provisionsbestämmelsen borde 

ha väckt misstanke då denna innebar att ingen provision alls skulle utgå om köpeskillingen 

understeg 1 600 000 kronor. Provisionen på det belopp som överstiger det nyssnämnda be-

loppet ansågs dock enligt nämnden vara väldigt hög och med denna anledning kunde det 

sammanlagda resultatet inte framstå som orimligt. Yrkandet bifalles och nämnden rekom-

menderade mäklaren att återbetala omgående 40 250 kronor till käranden. 
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3.2.2 God fastighetsmäklarsed 

En principiell norm som återfinns i fastighetsmäklarbranschen är den som i lagens ordaly-

delse åsyftar “mäklaren ska utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklar-

sed” enligt 8§ FML. God fastighetsmäklarsed innebär, bland annat, i att fastighetsmäklaren 

ska ta hänsyn till såväl säljarens som köparens intresse i förmedlingsaffären och, i den mån 

det inte strider mot god fastighetsmäklarsed, tillgodose säljarens ekonomiska intressen. (Fas-

tighetsmäklarlagen 2011:666)  

 

Vad som följer av god fastighetsmäklarsed är en mängd handlingsregler som lagstiftaren 

stadgat men som också har utvecklats och tydligare kartlagts genom Fastighetsmäklarinspekt-

ionens, tidigare fastighetsmäklarnämndens, rättspraxis i dess tillsynsarbete (Fastighetsmäk-

larnämnden 2016, s. 3). De har varit verksamma i detta område sedan år 1995 och har genom 

åren sammanställt ett stort antal domstolsavgöranden och beslut av de ärenden de granskat i 

sin tillsynsutövning (Fastighetsmäklarinspektionen 2012; Fastighetsmäklarnämnden 2016, s. 

3). 

 

3.2.3 Ansvariga myndigheter och nämnder  

3.2.3.1 Fastighetsmäklarinspektionen  

Samtliga fastighetsmäklare i Sverige är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) 

vilket är ett krav enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) för att vara verksam fastighetsmäk-

lare. Fastighetsmäklarinspektionen är en statlig myndighet som behandlar frågor rörande regi-

strering av fastighetsmäklare, tillsyn, disciplinära åtgärder samt informera om innehållet i 

fastighetsmäklartjänsten och om god fastighetsmäklarsed (Fastighetsmäklarinspektionen 

2016b). Detta utvecklas främst genom deras beslut i Disciplinnämnden samt förvaltnings-

domstolarnas avgöranden. Majoriteten av tillsynsärenden startas genom en anmälan från pri-

vatpersoner eller myndigheter (Mäklarsamfundet 2016, s. 26). 

 

Det har konstaterats att det under senaste åren varit en liten andel anmälningar i jämförelse 

med antalet förmedlingar som skett. En slutsats kan dras att köpare och säljare som varit i 

kontakt eller anlitat en mäklare är generellt sätt nöjda. Däremot ökade antalet anmälningar 

under år 2015 som uppkom i 378, vilket motsvarade 75 fler anmälningar än 2014. Detta upp-

nådde det högsta antalet anmälningar sedan 15 år tillbaka (ibid. s. 27). Trots det ökade antalet 
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anmälningar indikerar statistik på att flera tillsynsärenden avskrivs efter inspektionens be-

dömning (ibid. s. 26). 

 

Fastighetsmäklarna i landet står under FMI:s tillsyn och granskning som utövas i syfte att 

kontrollera huruvida de enskilda fastighetsmäklarna fullgör sina skyldigheter enligt fastig-

hetsmäklarlagen och agerar i linje med god fastighetsmäklarsed (Fastighetsmäklarinspektion-

en 2016b). Effektivt tillsyns- och granskningsarbete över branscher är ett sätt att skapa trygg-

het och tillit (Mäklarsamfundet 2016, s. 26). Om mäklaren missköter denna tillit och bryter 

mot fastighetsmäklarlagens regler och principer kan denne meddelas påföljder såsom en var-

ning, ett svagare påpekande så kallad en erinran eller en avregistrering vid allvarliga fall. 

  

Fastighetsmäklarinspektionen har fått större roll då inspektionen tilldelats bredare statliga 

anslag (ibid. s. 2). Det ligger dock utanför inspektionens tillsynsområden att behandla tvister 

om exempelvis vem av två mäklare som har rätt till provision då det är en civilrättslig fråga. 

De granskar inte frågor rörande provisionens storlek på grund av den rådande avtalsfriheten.7 

FMI tar inte heller emot reklamationer kring mäklartjänster eller avgör i ekonomiska tvister 

utan dessa behandlas av Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmarknadens reklamat-

ionsnämnd eller av allmän domstol (Mäklarsamfundet 2016a, s. 27). 

 

3.2.3.2  Reklamationsnämnder 

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd 

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) är mäklarbranschens nämnd som tar emot 

ärenden och prövar tvister mellan mäklare och konsumenter, oftast gällande fastighetsmäkla-

res ersättningskrav eller provisionstvister mellan uppdragsgivare och mäklare (Fastighets-

marknadens reklamationsnämnd). 

 

I nuläget kan både köpare och säljare få sina ärenden prövade hos FRN endast om mäklaren 

är ansluten till Fastighetsmäklarförbundet, Fastighetsbyrån eller Svensk fastighetsförmedling 

(SOU 2014:47. s. 3). Ett reklamerat konsumentmissnöje mot en specifik fastighetsmäklare 

kan leda till skadestånd eller reducerat arvode (Bostadsrättsägarnas Riksförbund 2013).  

 

 
                                                
7 Ola Gotting jurist Fastighetsmäklarinspektionen, e-postkorrespondens den 11 april 2016.  
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Allmänna reklamationsnämnden  

Konsumenten kan även reklamera sitt missnöje till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) 

(Allmänna reklamationsnämnden). ARN är ett tvisteorgan som prövar frågor om skadestånd 

och nedsättning av provision (Villaägarnas Riksförbund 2012, s. 9) Denna myndighet tar 

emot skriftliga anmälningar från konsumenten och prövar tvister inom fastighetsmäklarområ-

det. I prövningen agerar ARN opartiskt och beslutar om hur varje fall ska lösas. Beslutet är 

dock inte tvingande utan en rekommendation till hur tvisten kan lösas (Allmänna reklamat-

ionsnämnden 2016a). Dock avslår nämnden de flesta konsumenttvister enligt Henrik Angur 

från ARN.8 Nämndens kunskapsnivå inom fastighetsmäklarjuridik och marknadspriser påstås 

inte helt vara tillräckliga (Engström & Lind 2015). 

 

3.2.3.3 Fastighetsmäklarbranschens potentiellt nya tvistelösningsnämnd 

I januari 2016 trädde en ny EU-lagstiftning i kraft om alternativ tvistlösning i konsumentom-

rådet (Allmänna reklamationsnämnden 2016). Ändamålet med det nya direktivet är att till-

gängliggöra kompetenta, alternativa tvistlösningsorgan i hela EU för konsumenttvister i av-

talssammanhang avseende försäljning av varor och tjänster (Civilutskottets betänkande 

2015/16: CU4 s. 1). Lagstiftningen innebär således en förbättring av tvistlösning, utanför 

domstol, för konsumenter och ska tillämpas även i Sverige (ibid. s. 23). 

 

I civilutskottets betänkande till Alternativ tvistelösning i konsumentförhållanden framkommer 

det att regeringen anser Allmänna reklamationsnämnden som den mest tänkbara organisat-

ionen till att genomföra den alternativa tvistlösningen enligt direktivets krav, då de redan är 

mycket verksamma i sådana prövningar (ibid. s. 6). Detta framkommer även i konsumentt-

visteutredningen (SOU 2014:47 s. 23) Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet, som 

föreslår att låta ARN hantera konsumenttvisterna inom det svenska prövningssystemet för 

konsumenter utanför domstol. Däremot så belyses det i civilutskottets betänkande (2015/16: 

CU4 s. 6) att vissa specifika branscher kan komma att, på EU-direktivets kvalitetskrav, for-

mas till privata tvistlösningsorgan med egen verksamhet. Regeringen får därmed avgöra om 

det finns anledning till att överlämna ARN:s tvisteförfaranden inom ett visst konsument-

skyddsområde till en privat branschnämnd. Det skulle dock bli tydligare för konsumenter och 

näringsidkare om regeringen inte låter privata branschnämnden pröva samma tvisteområden 

                                                
8 Henrik Angur beredningsjurist på Allmänna reklamationsnämnden, e-postkorrespondens den 13 april 
2016.  
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som ARN, men detta är inget som är otillåtet enligt EU-direktivets krav (ibid. s. 175) Vidare 

diskuteras i betänkandet om huruvida ARN:s rekommendationer istället ska anses som bin-

dande rättsliga beslut. Syftet med denna åtgärd var att få ett större antal näringsidkare att följa 

nämndens avgöranden (ibid. s. 19). 

 

De två olika branschorganisationerna, Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet, gick 

tillsammans, med en positiv inställning, till betänkandet som grundar sig främst i viljan att 

åstadkomma ett starkt konsumentskydd med hjälp av en förbättrad tvistelösning (Mäklarsam-

fundet 2014). Mäklarsamfundet anser i ett remissvar till den förbättrade tvistelösningen att 

tvister enligt fastighetsmäklarlagen ska överlämnas till ett privat tvistlösningsorgan där de 

framhäver FRN som branschens etablerade nämnd då nämnden redan prövar konsumenters 

klagomål avseende fastighetsmäklarfrågor (Mäklarsamfundet 2014b, s. 2). 

 

I nuläget uppfyller inte FRN EU-direktivens krav som ett lämpligt tvistlösningsorgan. FRN 

prövar idag endast ärenden angående fastighetsmäklare som tillhör FMF, Fastighetsbyrån 

eller Svensk fastighetsförmedling. För att samtliga mäklare ska omfattas av FRN som tviste-

organ för konsumenttvister krävs det en gemensam branschsamling för att samtliga mäklare i 

Sverige ska omfattas av FRN som tvisteorgan för konsumenttvister inom fastighetsmäklarom-

rådet (ibid. s. 3). Om FRN blir godkänd som tvisteorgan och om dess kompetens kommer att 

omfatta hela landets fastighetsmäklarkår skulle det i framtiden kunna förbättra tvisteförfaran-

det för både branschen och konsumenterna (Mäklarsamfundet 2014a). 

 

3.3 Gällande rättsystem på området  

3.3.1 Avtalsfrihet  

Fastighetsmäklare har möjlighet att förhandla om provisionens omfattning tillsammans med 

sin uppdragsgivare. Avtalsfrihet är en av de huvudsakliga principerna inom avtalsrätten som 

innebär att alla har rätt att ingå avtal och bygger på den individuella medborgarens frivillighet 

och självbestämmanderätt. Som avtalspart får man därmed själv besluta vad, med vem och 

hur det ingångna avtalet ska gå till. Men den existerande avtalsfriheten är inte fullständigt 

tvingande (Lehrberg 2004, ss. 51-52). Det finns ett flertal begränsningar i avtalsfriheten som 

grundar sig i en komplex mängd undantag. Svårigheten i detta är att klarlägga under vilka 

förhållanden som dessa undantag bör och kan tillämpas (Taxell 1997, ss. 36, 42).  
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Den huvudsakliga rättsverkan är att kunna ogiltigförklara ett avtal om ett avtals innehåll eller 

en del av innehållet bedöms som otillåtet. Orsaken till avtalets ogiltighet kan exempelvis bero 

på ogiltigt formkrav, förfalskning av avtalet och att syftet med avtalet strider mot lagen eller 

kan anses som omoraliskt (Agell & Malmström 2010, s. 92). 

 

3.3.2 Ogiltighetsgrunder 

Avtalsfriheten kan ibland ligga till grund för bedömningar i lika avtalstvister. Om avtalet, 

eller en del av det, hävdas strida mot god sed eller en tvingande regel kan istället ogiltighets-

grundande begränsningar åberopas (Taxell 1997, s. 78). I avtalslagen finns därför två gene-

ralklausuler, den lilla och den stora generalklausulen, som lagstiftaren instiftat i syfte att till-

lämpa på de situationer som inte uttryckligt regleras av avtalslagen (Allt om avtal 2016). Pro-

fessorn Ragnar Knoph hävdar att generalklausuler är oundvikliga i det moderna samhället 

däremot i praktiken har generalklausulerna används mycket restriktivt och inte haft stort in-

flytande i avtalskonflikter (Grönfors & Dotevall 2010, s. 226; Allt om avtal 2016).  

 

3.3.3 Avtalslagens generalklausuler 

3.3.3.1 Den lilla generalklausulen 

33 § AvtL har följande lydelse: 

“Rättshandling, som eljest vore att såsom giltig anse, må ej göras gällande, där omständig-

heterna vid dess tillkomst voro sådana, att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap 

om dem åberopa rättshandlingen, och den, gentemot vilken rättshandlingen företogs, måste 

antagas hava ägt sådan vetskap.” 

 

Kärnan i den lilla generalklausulen, 33 § AvtL, är att ogiltigförklara avtal om omständighet-

erna vid avtalets tillkomst var sådana att de skulle kunna bedömas strida mot tro och heder. 

Om ett avtal bedöms vara ogiltigt, med hänvisning till omständigheterna för avtalets till-

komst, kan avtalet inte göras gällande till den utsatta parten. Om då prestationer redan har 

tillhandahållits, enligt avtalet, ska dessa återgå (Ds 2004:55, s. 49). 
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Omständigheter vid avtalets tillkomst  

Det främsta rekvisitet i denna paragraf, som ligger till grund för domstolarnas bedömning, är 

således situationen då avtalet kom till. Alla de sakförhållanden som inträffar efter detta till-

fälle ingår inte i klausulens tillämpningsområde vilket betyder att ingen hänsyn ska beaktas 

till omständigheterna efter avtalets tillkomst (Grönfors & Dotevall, s. 226). En omständighet 

som generellt uppmärksammas vid prövningen i fråga om avtalets tillkomst är då avtalsför-

hållandet utgörs av en underlägsen part som ingått ett avtal utformat av motparten. Den med 

underlägsen ställning kan ha misstolkat eller inte haft kompetens nog att förstå villkorets in-

nebörd samt att detta formulerats till motpartens fördel (ibid. ss. 226-227). 

 

Strid mot tro och heder  

Det andra avgörande rekvisitet som man tar hänsyn till i bedömningen är då omständigheter-

na vid rättshandlingens tillkomst anses strida mot tro och heder, framförallt i ohederliga af-

färsuppgörelser (Lagen.nu 2016). Vad som anses strida mot god tro och heder ska betraktas 

av domstolen på ett objektivt sätt vilket förutsätter ett subjektivt krav på att motparten har 

varit i ond tro (Grönfors & Dotevall 2010, s. 227). Detta innebär att ännu ett huvudrekvisit 

finns där motparten bevisligen, eller utifrån avtalssituationen, i en objektiv bedömning måste 

ha haft kännedom om dessa omständigheter då avtalet ingicks. Om det sistnämnda rekvisitet 

inte uppfylls kan motparten inte hävdas ha handlat på ett ohederligt sätt utan istället har denne 

agerat vårdslöst (ibid. ss. 227-228). Det är upp till domstolarna att särskilja förfarandet som 

strider mot tro och heder och ett pålitligt utnyttjande av den, som i avtalssituationen, har ett 

kunskapsmässigt försprång (Ds 2004:55, s. 49). Inte alla avtalsfall som avviker från det nor-

mala ska kunna åberopas som ogiltigt med hänvisning till denna paragraf. Det krävs att den 

ena partens uppförande varit starkt inskränkande (ibid. s. 50).   

 

Restriktiv tillämpning 

Det är en svår gräns att dra mellan en tolererbar överlägsen affärsförmåga och en handlingsätt 

som strider mot tro och heder. Denna avvägning borde dock inte vara lika påtaglig idag då det 

utvecklats mer omfattande marknadslagstiftningar i syfte att tygla ett skadligt affärsbeteende 

på konsumenternas bekostnad. Ett exempel på marknadsrättslig reglering är att Finansinspekt-

ionen kontrollerar aktieaffärer mer i detalj vilket inte var fallet då motiven först författades. 

Skulle marknadslagstiftningarna däremot försämras skulle det möjligen innebära att tillämp-

ningen av den lilla generalklausulen blir mer aktuell för att ogiltigförklara avtalshänseenden 

(Grönfors & Dotevall 2010, s. 229). 
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I de fall då både omständigheterna vid avtalets ingående och själva avtalsinnehållet haft en 

koppling har det dock i praxis framkommit en tveksamhet kring paragrafens tillämpningsom-

råde (ibid. ss. 226-227). "Hänsynstagande till omständigheterna vid avtalets tillkomst uteslu-

ter givetvis inte att också konsekvenserna av tillämpningen i det särskilda fallet skall beaktas" 

(ibid. s. 227). 

 

Denna lilla generalklausul tillämpas på ett restriktivt vis och skulle exempelvis kunna aktuali-

seras om man inte kan påvisa att motparten handlat med uppsåt (Lagen.nu 2016). Sedan infö-

randet av den stora generalklausulen, år 1976, om oskäliga avtalsvillkor täcker 36 § AvtL 

även 33 § tillämpningsområde vilket gör gränsdragningen mellan generalklausulerna mer 

invecklad (Grönfors & Dotevall 2010, s. 230). Den lilla generalklausulen har därmed fått en 

minskad betydelse då den stora generalklausulen är mer omfattande (ibid. s. 226). 

 

3.3.3.2 Den stora generalklausulen  

36 § AvtL har följande lydelse: 

“Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till 

avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och 

omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan 

krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat 

hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende. 

 

Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den 

som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållan-

det. 

 

Första och andra styckena äga motsvarande tillämpning i fråga om villkor vid annan rätts-

handling än avtal. 

 

I fråga om jämkning av vissa avtalsvillkor i konsumentförhållanden gäller dessutom 11 §  

lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Lag (1994:1 513).” 

 

Denna bestämmelse kallas för den stora generalklausulen som ofta åberopas i tvister med 
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grund för jämkning. Förutsättningar för oskälighetsprövningen och rättsföljderna anges i be-

stämmelsens första stycke. I andra stycket läggs vikten på att hänsyn måste tas till behov av 

skydd för den avtalspart som intar en underlägsen ställning. Karaktären av ett avtalsvillkor 

prövas av domstolen där oskälighetsrekvisiten är kärnpunkten (Grönfors & Dotevall 2010, ss. 

237-238, 240).  

 

Bestämmelsens rättsföljder 

Enligt bestämmelsen får oskäliga avtalsvillkor, i första hand, jämkas alternativt lämnas utan 

avseende (ibid. s. 277). Det är däremot viktigt att betona att tillämpningen av denna bestäm-

melse måste grundas på en helhetsbedömning, vilket innebär att alla omständigheter som fö-

rekommer i varje enskilt fall ska beaktas (ibid. s. 246). Om ett avtalsvillkor jämkas, eller ogil-

tigförklaras, kan det även påverka andra villkor eller avtalet i övrigt. Detta kan resultera i att 

avtalet i sin helhet blir ogiltigt till följd av en helhetsbedömning och inte endast avtalsvillko-

ret i fråga (ibid. s. 278). 

 

I de fall då det handlar om oskäliga avtalsvillkor som avser fasta marknadspriser förekommer 

frågan hur långt prisjämkningen ska tillgå. När priset är ett belopp som väsentligt avviker från 

det fasta marknadspriset skulle detta kunna anses som ett oskäligt avtalsvillkor. Grönfors me-

nar att “En god affär ska fortfarande vara en god affär men inte oskäligt god affär.”(ibid. ss. 

278-279).  

 

Avtalets innehåll 

Avtalets innehåll är första referenspunkten i denna generalklausul. Villkoren i ett avtal som 

utformas av en part med överlägsen ställning kan vara starka skäl för att villkoren ska jämkas. 

Däremot kan samma villkor anses acceptabla i ett avtalsförhållande mellan jämbördiga parter 

(ibid. s. 252). I propositionen 1975/76:81 (s. 118) betonas att i bedömningen huruvida ett 

villkor anses oskäligt beror ofta på avtalets utformning i övrigt. Med detta menas till exempel 

att ett villkor som obestridligt är till nackdel för den ena parten och som därför bör bedömas 

som oskäligt, kan anses acceptabelt då villkorens nackdelar för parten uppvägs av fördelar i 

andra avseenden i avtalet. 

 

 

 

 



 

 25 

Omständigheter vid avtalets tillkomst  

Omständigheterna vid avtalets tillkomst är bestämmelsens andra referenspunkt. Som ovan 

nämnts måste hänsyn tas till hela avtalsinnehållet samt andra omständigheter vid bedömning-

en huruvida ett avtalsvillkor kan anses oskäligt eller inte (ibid. s. 125). 

 

Generalklausulen ger större möjligheter att jämka eller ogiltigförklara ett avtal på grund av 

omständigheterna vid dess tillkomst i jämförelse med 33 § AvtL (Ds 2004:055, s. 50). Det 

bör vara möjligt för en av parterna att jämka eller ogiltigförklara ett avtal som kommit till 

stånd då den starkare avtalsparten har uppfört sig otillbörligt vid tillfället för avtalsförhand-

lingen. Detta kan bli aktuellt även när en part lämnat oriktiga uppgifter i god tro (Prop. 

1975/76:81, ss. 125-126).   

 

Senare inträffade omständigheter 

I propositionen till avtalslagen poängteras att varje ändring av förhållanden, som har funnits 

vid ingången av avtalet, inte ska kunna åberopas för jämkning av avtalet. Endast de villkor 

som tycks vara oskäliga i beaktandet av de senare inträffande omständigheterna, ska åberopas 

för jämkning. Domstolen tar hänsyn till avtalsparternas möjligheter att kunna förutse avtalets 

konsekvenser vid ingången av avtalet och huruvida jämkning ska ske på grund av de ändrade 

avtalsförhållandena. En konsument har, i regel, sämre förutsättningar än en näringsidkare, för 

att bilda sig en uppfattning om ett avtals konsekvenser (ibid. s. 127). Av denna anledning 

finns det generellt större förutsättningar till jämkning av ett avtalsvillkor när förhållandena 

har ändrats till nackdel för en konsument än när dessa har ändrats till nackdel för en nä-

ringsidkare. Andra omständigheter som tillkommit efter ingånget av avtalet, som får vägas in 

vid jämkning av avtalsvillkor, kan exempelvis vara konjunkturutveckling (Grönfors & Dote-

vall 2010, s. 255). 

 

Underlägsen ställning i ett avtalsförhållande 

I 36 § avtalslagen sägs det uttryckligen att vid tillämpningen av paragrafen ska särskild hän-

syn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller som på annat sätt 

intar en underlägsen ställning i ett avtalsförhållande. Detta innebär att den andra parten som 

har en ekonomisk eller kunskapsmässig dominerande ställning inte ska använda sitt övertag 

till en evident nackdel för den andra avtalsparten (ibid. s. 242). För bedömningen är det dock 

inte avgörande om en avtalspart betraktas som näringsidkare eller konsument då det i vissa 

fall kan vara näringsidkaren som intar en underlägsen ställning.  
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Oskälighetsbegreppet  

Generalklausulernas tillämpningsområde bygger på att omständigheterna för avtalet eller 

rättshandlingen anses som oskälig av något slag inom ett avtalsförhållande och ska därför ge 

parten möjligheten att ogiltigförklara denna handling (Allt om avtal). Enligt Grönfors är be-

greppet oskälighet ett “relationsbegrepp”. Med detta menas att det krävs att avtalsvillkoren 

som påstås vara oskäliga ställs i jämförelse med något annat (Grönfors & Dotevall 2010, s. 

246). I bedömningen avseende oskäligheten ska jämförelsen göras med vad som betraktas 

som normalt i avtalssituationen. Vad som anses utgöra en normal avtalssituation kan framgå i 

affärsseder eller författade regler (Avtalslagen2010 2016).  

 

Domstolspraxis är de enda riktlinjerna för vad oskälighet innebär. Domstolarnas egen be-

dömning om vad som är oskäligt ska dock även ta hänsyn till det som nämns i förarbeten och 

rättspraxis beträffande bestämmelsens tillämpning. I förarbeten finns det ingen förklaring till 

varför just begreppet ”oskäligt” valdes till den stora generalklausulen (Norlén  2004, s. 93). 

  

Anledningen till varför begreppet inte diskuterades i förarbetena kan vara att lagstiftaren ut-

gick från att detta begrepp redan hade en betydelse innan det presenterades i avtalslagen. I 

sådana fall kan man utgå ifrån att själva begreppet oskäligt kan vara en vägledning för para-

grafens tillämpning och inte endast de exemplen som anges i förarbetena. Begreppet oskäligt 

har funnits länge i det svenska språket men kan anses vara relativt nytt inom modern, svensk 

juridik (ibid.).  

 

Norlén (2004, s. 93) nämner i sin bok följande: ”Om lagstiftaren inte uttryckligen säger att 

ett existerande begrepp tilldelas en legaldefinition, som avviker från begreppets ’normal-

språkliga’ betydelse, bör man ha rätt att utgå ifrån att någon omdefiniering inte har varit 

avsedd.”. Han säger att, med detta i åtanke, skulle det därför kunna vara möjligt att utgå ifrån 

Svenska Akademins ordbok. En av akademins förklaringar av termen “oskäligt” lyder som 

följande: “som icke överensstämmer med en sund och naturlig uppfattning om vad som är 

rätt och billigt, icke skälig: särskilt (i synnerhet om krav, pris, vinst, straff och dylikt): som 

går för långt eller är alltför högt tilltagen”. Den första delen av denna definition kan fören-

klas med att det som är orätt anses vara oskäligt. Vidare tolkas oskälighet som ett balansbe-

grepp, då någonting kan anses vara oskäligt om det “går för långt eller är alltför högt tillta-
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gen” jämfört med någonting annat. Föreligger det ingen rimlig balans, i förhållanden mellan 

vinsten och den egna prestationen, kan vinsten anses vara oskälig (ibid. s. 94). 

Begreppet orätt har även i den språkliga vardagen en mening. De flesta människor anser det 

vara viktigt att diskutera om vad som anses vara rätt eller fel, och hur man bör handla på ett 

korrekt sätt, precis som de frågor etiken behandlar. Etiken ger begreppen orätt och oskäligt 

dess innebörd då dessa har koppling till varandra, i alla fall per definition. Utan ett etiskt och 

samhällsenligt sammanhang skulle dessa begrepp inte betyda något. Därför är det viktigt att 

utgå ifrån etiken för att komma fram till begreppens innehåll (ibid. ss. 95-96).  

   

Andreas Norlén påstår att den stora generalklausulen utgår ifrån uppfattningen om ”den goda 

avtalsrelationen”, trots att det inte finns något stöd om det i förarbetena. En uppfattning om 

vad som är rätt och orätt måste därför finnas. Dessutom krävs en uppfattning om hur starka 

avtalsparterna är och hur de bör handla i ett avtalsförhållande för att kunna påstå att deras sätt 

att uppträda, vid utnyttjandet av sin förhandlingsstyrka, är orätt (ibid. s. 99). Olika etiska 

principer ger skilda vägledningar till resonemang om vad som är rätt respektive orätt (ibid. s. 

96).  

 

3.4 Etiska teorier  

För ett fungerande samhälle krävs det att människor följer lagar och normer. De flesta normer 

och regler, trots att de inte är nedskrivna, är välkända och accepteras av samhället. Människor 

förväntar sig att andra följer de normerna i vardagen då samhället i stort grundar sig på tillit 

och förtroende. De som bryter mot lagen bestraffas för det, men vad händer om man bryter 

mot samhällets normer? Detta kan leda till att man förlorar tilliten och förtroendet som däref-

ter skapar misstro (Colleste 2010, s. 19). 

 

Både etik och moral har ursprungligen samma betydelse “sed, sedvänja”, etik av grekiskans 

“ethos” och moral av latinets “moralis”. Moralen betecknar praktiken, beteenden och stånd-

punkter och etiken står däremot för teorin, reflektion över de moraliska beteendena. Etiken 

delas in i deskriptiv; ett beskrivande och analyserande stadium av moraliska handlingar, nor-

mativ etik: som föreskriver och motiverar vad som är en rätt eller fel handling samt metaetik, 

som bland annat berör frågan om vad det egentligen innebär att anse någonting som rätt eller 

fel (Colleste 2010, ss. 20-21). 
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3.4.1 Den normativa etiken 

Den normativa etiken ger svar på hur man ska möta moraliska krav som människor ställs in-

för i samhället. I teorier inom den normativa etiken finns en bedömningsgrund för allt som 

kan anses vara moraliskt. Det finns två huvudtyper av normativa etiska teorier, som behandlas 

närmare nedan: konsekvensetiska teorier samt deontologiska teorier (ibid. s. 42). 

 

3.4.1.1 Konsekvensetiska teorier 

I konsekvensetiska teorier, också kallade teleologiska teorier, är konsekvenser av en handling 

avgörande vid en bedömning om handlingen är rätt eller fel. Konsekvensetiska teorier skiljs 

åt beroende på vems intressen som beaktas (ibid. s. 43). 

 

Det är vanligt att det påstås att människor tänker och handlar utifrån sitt eget bästa i första 

hand. Denna inställning kallas ”psykologisk egoism”. Etisk egoism handlar om att välja det 

handlingsalternativ som är i ens egenintresse och ger de bästa konsekvenserna för enskilda 

individen, för att handla moraliskt rätt. Det kan ifrågasättas om denna teori faktiskt kan vara 

en etisk teori, då man i en moralisk handling, oftast utgår ifrån att egenintresse bortses, därav 

man skiljer mellan begreppen moral och egoism (ibid.). 

 

Konsekvenserna av en handling som gynnar en grupp som man själv tillhör är de rätta hand-

lingarna, enligt etisk partikularism. Den grupp man tillhör kan motsvara folket, familjen, fö-

retaget eller fackförbundet (ibid. s. 45). 

 

Ett motsatt tankesätt till konsekvensetiken kallas för sinnelagsetik. Enligt sinnelagsetiken bör 

man utgå utifrån individens avsikter bakom en handling i avgörandet om denna är moraliskt 

rätt eller fel (Nationalencyklopedin 2016).  

 

3.4.1.2 Deontologiska teorier  

Konsekvensetikens kritiker påstår att det under inga förutsättningar kan vara försvarligt att 

handla i strid mot vissa etiska principer, oavsett vilka konsekvenser handlingen medför (Bryt-

ting 2005, s. 44). Enligt deontologisk etik, är karaktären i en handling avgörande för hur den 

ska bedömas, exempelvis om den strider mot regler och plikter eller inte (Colleste 2010, s. 

42). 
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Enligt deontologisk etik, som också kallas för plikt- eller rättighetsetik, ska hänsyn inte end-

ast tas till konsekvenser av en handling för att bedöma om handlingen är rätt eller orätt (Bryt-

ting 2005, s. 44). Enligt filosofen Immanuel Kants pliktetik kan individens uppförande styras 

av både förnuft och känslor. Förnuftet ska dock vara grunden vid moraliska val (Colleste 

2010, s. 55). Kant menar att man ska handla enligt ”den moraliska lagen” vilket innebär att 

man bör följa moraliska plikter (ibid. s. 56).  Filosofen påpekar att varken känslor eller kon-

sekvenser är viktiga vid bedömningen av moraliskt handlande. Kants princip för avgörandet 

av moraliska handlingar, så kallad det kategoriska imperativet, har följande lydelse: ”Handla 

enbart utifrån sådana principer som du skulle vilja se upphöjda till allmän lag.” (Brytting 

2005, s. 45).  Detta innebär att man måste önska att andra handlar på samma sätt som man 

själv gör. Ett pliktetiskt sätt att tänka innebär också att respektera andra människors rättighet-

er. Det återfinns därför en koppling mellan rättigheter och plikter, då rättigheterna utgör sam-

tidigt en plikt för människor att visa respekt för andras rättigheter (ibid. s. 46).  

 

3.5 Finansetiska teorier 

3.5.1 Principal-agent teorin 

En av de grundläggande principerna inom finansetiken bygger på det som kallas för Princi-

pal-agent teorin. En agent är en part som oftast besitter specialkunskaper inom ett specifikt 

område och som med sin expertis kan agera åt principalens affärsmässiga intressen (Boatright 

2014, s. 41). Denna part kan vara en individ, exempelvis en enskild fastighetsmäklare som 

anlitats av en bostadssäljare. Agenten är, som helhet, pliktgiltig att handla åt principalens 

vägnar med flitighet, kompetens och omsorg (Boatright 2014, ss. 40-41). 

 

Principalen, ingår normalt sätt, ett sådant avtal med agenten för att denne ska handla åt prin-

cipalen på principalens direktiv.  Samarbetsavtal av detta slag innebär således att principalen 

anlitar en agent i hopp om att principalens bästa ska prioriteras med hjälp av agentens goda 

kunskaper och förutsättningar (ibid.). Problematiken som kan uppstå inom principal-agent 

relationen är om agenten missköter sin roll och bortser principalens intressen. Agenten utnytt-

jar istället sin position till att gynna sin egen personliga vinning (ibid. s. 18). 
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3.5.1.1 Asymmetrisk information 

På alla typer av marknader är det värdefullt att besitta information där marknadsaktörer vet 

olika mycket om olika områden. En sådan olikhet och ojämnhet mellan parterna beskriver 

ekonomer som asymmetrisk information (ibid. s. 177). 

 

Enligt Magnus Melin9, förbundsjurist på FMF, är det inget ovanligt att i de flesta avtalsförhål-

landen är den ena avtalsparten mer kunnig och kanske har ett informationsövertag, särskilt i 

en relation när en konsument ingår avtal med en näringsidkare. Konsumenter saknar ofta erfa-

renhet i förhandlingsförhållanden som näringsidkaren är van att hantera. Melin menar att det 

inte är olagligt att ha ett informationsövertag, då detta kan ses som en fördel för den avtals-

parten. Det kan dock ställas upp begränsningar ibland på vilket sätt man får utnyttja det, så att 

man inte gör det på ett otillbörligt sätt. Det kan finnas risk att en ohederlig mäklare använder 

sitt informationsövertag till att vilseleda säljare.  

 

En situation då mäklare använder sitt informationsövertag till otillbörliga syften, exempelvis 

till att vilseleda säljare om det förväntade marknadsvärdet, kan ge olika effekter. Effekten av 

att vilseleda säljare kan vara disciplinära åtgärder, då mäklaren har brutit mot god fastighets-

mäklarsed eller civilrättsliga åtgärder i form av nedsättning av provision. Uppdragsgivaren 

måste dock kunna bevisa att mäklaren medvetet och falskt uppgav ett lägre marknadsvärde 

samt att varje förnuftig mäklare hade förstått att beloppet inte återspeglade marknadsvärdet.10  

 

3.5.2 Intressekonflikter  

Inom finansetikens härkomst talas det om intressekonflikter som i sin definition uppstår när 

ett personligt, eller organisatoriskt, intresse påverkar förmågan för en persons, eller organisat-

ions, etiska alternativt lagliga plikt att agera åt en annan parts personliga intresse. I finanssek-

torn är intressekonflikter närvarande på många plan då agenter anlitas och förväntas agera, 

med sin branschexpertis, åt en part medan en annans parts intresse lätt kan komma att påver-

kas av detta. Utmaningen ligger inte i att undvika intressekonflikter inom finansiella tjänster 

utan att försöka hantera dem på ett lämpligt och tillämpbart sätt i finanssektorn (Boatright 

2014, s. 46).  

 
                                                
9 Magnus Melin förbundsjurist på Fastighetsmäklarförbundet, telefonintervju den 29 april 2016. 
10 ibid. 
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För att minimera uppkomsten av intressekonflikter krävs därför effektiva och motverkande 

strategier. Dessa strategier utgör oftast som en del av finansbranschens lagstadgande regler 

eller rättspraxis. Strategierna kan även inkluderas på ett anpassat sätt genom utökad konkur-

rens och i politiken för branschen (ibid. s. 56).  
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4. Empiri 

I detta avsnitt redogörs sammanställning och sammanfattning av de olika målgruppernas 

enkätundersökningar. Resultatet redovisas i en berättande form i detta sammanställda av-

snitt. Enkäter har tolkats och bearbetats med utgångspunkten i uppsatsens syfte och fråge-

ställning.  

 

4.1 Enkät till konsumenter  

Det distribuerade enkätformuläret finns med som en bilaga till denna uppsats. Se bilaga 2.  

 

4.1.1 Deltagarna 

Totalt deltog 32 privatpersoner enkätundersökningen. Av dessa var det 13 stycken som aldrig 

sålt sin bostad via en fastighetsmäklare vilket medför att fråga två till fem enbart inkluderar 

resterande 19 respondenters svar. Respondenter som aldrig sålt en bostad via en fastighets-

mäklare uppmanades att besvara resterande enkät från och med fråga sex. 

 

I övrigt var det tio deltagare som genomfört en bostadsförsäljning med hjälp fastighetsmäk-

lare inom de senaste tre åren, fem deltagare som sålt inom de tre till fem senaste åren och fyra 

av dem som sålt för mer än fem år sedan. 

 

4.1.2 Trenden för provisionsmodeller i avtalsförhållanden 

Frågorna två till fem utgjordes av frågeställningar direkt kopplade till respondentens person-

liga affärserfarenhet. Av dessa svar framkom det att trenden för provisionsmodell dominera-

des, med 40 procent, av en viss procentsats på försäljningspriset, d.v.s. en rörlig provision. 25 

procent av respondenterna hade avtalat om ett fast arvode och 30 procent av dem hade avtalat 

om ett grundarvode upp till ett visst försäljningspris därefter en andel av den överstigande 

prisnivån, d.v.s. en trappstegsmodell. 

 

4.1.3 Hur konsumenterna upplevt provisionsförhållandet 

I de frågor som var riktade till de som sålt via fastighetsmäklare var syftet att få ta del av de-

ras erfarenhet som uppdragsgivare och hur avtalssituationen kring provisionen uppfattades. 

Utifrån de 19 deltagande framkom att mäklaren var den som initierade provisionsmodell, i 17 
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av fallen. Vidare i frågan om hur den slutliga provisionen förhandlades indikerar resultaten att 

det med en svag majoritet, 53 procent, av fallen var ett gemensamt beslut mellan uppdragsgi-

vare och mäklare. Strax under hälften, vilket utgör 47 procent av fallen, var mäklarens före-

slagna provisionsmodell den som det slutligen avtalades om. 

  

Detta resulterade, i en helhetsbedömning, där 63 procent av deltagarna varit mestadels nöjda, 

med visst undantag för 11 procent av de besvarande som blivit missnöjda över den slutliga 

provisionen. Det var även 26 procent av konsumenterna som ansåg sig mycket nöjda med den 

slutligt erlagda provisionen. 

 

4.1.4 Preferenser för provisionsmodell 

Från och med fråga sex och nedåt har mer generella frågor utformats som riktade sig till alla 

respondenter oavsett om de sålt via en fastighetsmäklares förmedling eller inte. Frågorna av-

såg den allmänna konsumentens uppfattning kring mäklarbranschen och dess provisionsbase-

rade lönesystem. 

 

I fråga om vilken provisionsmodell som de anser är den mest optimala har en övervägande 

del av respondenter, 44 procent, föredragit ett fast arvode följt av 31 procent av målgruppen 

som haft större preferens för det som kallas trappstegsmodellen, d.v.s. ett grundarvode upp 

till ett visst försäljningspris därefter en andel av den överstigande prisnivån. 12,5 procent av 

svarandena valde en viss procentsats av försäljningspriset och lika stor andel visste inte vilken 

modell de tyckte var den mest optimala. 

  

4.1.5 Etiska konflikter på grund av provision 

Sedan tillfrågades målgruppen om de tror att branschens provisionsbaserade lönesystem kan 

leda till att fastighetsmäklaren utnyttjar sitt informationsövertag för personlig vinning. 60 

procent av konsumenterna svarade ja på denna fråga, 38 procent svarade kanske och enbart en 

av de besvarande att den inte visste. På denna fråga fanns även ”Nej” som ett svarsalternativ 

men deltagarnas val av svar antyder på att de flesta tror på någon typ av intressekonflikt.  

 

I sammanställningen tror även 94 procent av de deltagande att lönesystemet ibland kan få 

mäklaren att agera oetiskt medan sex procent tror att så alltid är fallet. 
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Vidare upplever 60 procent av konsumenterna att det förekommer oskäligt höga provisioner i 

mäklarbranschen. 35 procent av respondenterna visste inte och resterande andel, 5 procent, 

ansåg inte att provisionerna är oskäligt höga. 

 

4.1.6 Ska man kunna avtala fritt om provisionsmodell? 

I enkäten till konsumenter har två frågor ställts som behandlar dels om konsumenterna tycker 

man fritt ska kunna avtala om provisioner med sin anlitade mäklare och dels om de anser att 

det krävs en myndighets tillsyn som ska granska provisionerna i mäklarbranschen. Respon-

denterna ställde sig skilt åt angående avtalsfriheten. 13 procent av de besvarande visste inte 

och ytterligare 13 procent ansåg att det borde vara samma provisionsmodell för alla. En snar 

övervägande del av samtliga konsumenter, 44 procent, tyckte att avtalsfriheten ska råda me-

dan 31 procent av målgruppen ansåg att det ska vara avtalsfrihet kring provisioner med en 

viss avtalsbegräsning, exempelvis ett provisionstak vilket angavs som ett av svarsalternativen. 

   

Till sist tyckte 78 procent att det krävs en myndighets tillsyn som kan granska provisionerna. 

Resultatet på denna fråga visar även att nio procent inte tyckte att det är nödvändigt att införa 

en sådan tillsyn och 13 procent visste inte om det krävs. 

 

4.1.7 Sammanfattning 

Det framgår av denna sammanställning att de konsumenterna som besvarat, oavsett erfarenhet 

av en försäljning med fastighetsmäklare, upplever och befarar ett oetiskt beteende från mäk-

larnas sida på grund av provisioner. Det provisionsbaserade lönesystemet föranleder att en 

övervägande del av konsumenterna som svarat anser att det förekommer oskäligt höga provis-

ioner inom mäklarbranschen. 

 

Över lag antyder resultatet att det är rörliga provisionsmodeller som det avtalas mest om. 

Däremot visar resultatet att konsumenten har en preferens för fasta arvoden. Stegemodellen är 

också en tänkbar och uppskattad provisionsmodell, enligt somliga konsumenter. 

 

Majoriteten av konsumenterna tycker att det ska vara fri förhandlingsrätt kring provisioner 

med eventuell avtalsbegränsning. Det kan även konstateras att flera av konsumenterna tycker 

att det krävs en myndighets tillsyn över fastighetsbranschens avtalade provisioner.  
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4.2 Enkät till fastighetsmäklare 

Det distribuerade enkätformuläret finns med som en bilaga till denna uppsats. Se bilaga 3.  

 

4.2.1 Deltagarna 

Totalt deltog 41 fastighetsmäklare i undersökningen. En övervägande del, 66 procent, av re-

spondenterna har varit verksamma i branschen mer än fem år. 29 procent av samtliga svaran-

den har varit aktiva som fastighetsmäklare mer än tio år och nästan 37 procent av dem har 

varit verksamma mellan fem till tio år. Av alla respondenter har majoriteten, 78 procent, en-

bart provisionsbaserad löneform. 15 procent av enkätundersökningens respondenter har en 

provision plus fast lön och endast fem procent av respondenterna angav att de har fast lön. 

  

4.2.2 Trenden för provisionsmodeller i avtalsförhållanden 

Den provisionsmodell som mäklare oftast avtalar om visade sig vara en viss procentsats av-

försäljningspriset, vilket utgjorde 54 procent. 39 procent av samtliga mäklare i undersökning-

en avtalar oftast om en trappstegsmodell. Endast sju procent av respondenterna angav att de 

oftast avtalar om ett fast arvode. Följdfrågan beträffande hur mäklare förhandlar fram provis-

ionen indikerade att majoriteten av deltagarna tillsammans med sin uppdragsgivare kommer 

överens om en provisionsmodell. Betydligt mindre andel, som utgjorde 32 procent av respon-

denter, uppgav att den provisionsmodell som de själva föreslår för uppdragsgivaren är den 

som de oftast avtalar om. Endast två procent av svarandena låter uppdragsgivaren föreslå en 

provisionsmodell. 

  

4.2.3 Preferenser för provisionsmodeller 

45,2 procent av respondenterna föredrar trappstegsmodellen och 46,7% föredrar viss procent-

sats av försäljningspriset, därav ingen tydlig preferens för någon provisionsmodell kan note-

ras. Endast tre procent av mäklarna svarade att de föredrar fasta arvoden. I undersökningen 

var det av betydelse att ta reda på varför specifika provisionsmodeller föredras bland mäklar-

na. 

  

Av de som föredrar fast arvode menar att denna modell är rättvist, hederligt och transparent. 

Medan mäklarna som föredrar en fast procentsats av försäljningspriset argumenterar med att 

denna modell är enkel för kunden att förstå. Konsumenter får en tydlig prisbild avseende 
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mäklarens arvode och därmed blir mäklarens slutliga ersättning ingen överraskning. En av 

mäklarna utryckte också att denna modell känns mer ärlig mot kunden, till skillnad från 

branta provisionsstegar som används i kombination med låga värderingar. Denna modell an-

ses också vara rättvis mot båda avtalsparter.   

 

”Man får betala vad det kostar. Varken mer eller mindre.” 
- Deltagande fastighetsmäklare 

 

Trappstegsmodellen beskrivs av många mäklare som en extra ”morot”, en motivation av nå 

över säljarens förväntningar. Modellen är en utmaning när mäklare vill nå ett bra resultat. 

Den tycks också vara ett bra incitament för en mäklare att leverera ett högre slutpris och ger 

mäklaren möjlighet till ett högre arvode om denne presterar “det lilla extra”. En trappstegs-

modell kan därmed anses ha en motiverande effekt för fastighetsmäklare att få upp försälj-

ningspriset och på så sätt också sitt arvode.  Majoriteten av respondenter påstår att denna pro-

visionsmodell gynnar båda parter och kallar den för ett “win / win” koncept då båda avtals-

parter blir nöjda. En av respondenterna angav även också att de flesta säljare föredrar denna 

modell. 

 

Några respondenter saknade preferenser avseende provisionsmodeller. Vissa mäklare ansåg 

det vara viktigare med nöjda säljare som kan rekommendera dem vidare, snarare än arvodet i 

den enskilda affären. God kundrelation och förtroende är viktiga ståndpunkter och därför bör 

ett informationsövertag inte utnyttjas. Kunden ställs också i fokus genom att låta säljaren 

välja mellan en procentsats eller en trappstegsmodell så att modellen blir kundens egna val. 

Val av en provisionsmodell beror också på kundens kunskapsnivå. Har kunden låga kunskap-

er är det viktigt att ge ett tydligt och enkelt alternativ som är lätt att förstå enligt en respon-

dent.   

 

4.2.4 Informationsövertag 

I frågan om det förkommer situationer då mäklare utnyttjar sitt informationsövertag för att få 

ut en högre provision var syftet att ta reda på om mäklarna själva anser att sådana situationer 

förekommer. Majoriteten av respondenterna ansåg att det förkommer fall då mäklare använ-

der sitt informationsövertag för personlig vinning. Denna del utgjorde 75 procent av alla sva-
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randena. Tio procent av mäklarna trodde inte att sådana situationer förekommer i branschen. 

15 procent av svarandena svarade “kanske” på denna fråga. 

  

4.2.5 Provisioner i branschen 

Ännu en fråga riktad till mäklarna var om de upplever att det förekommer oskäligt höga pro-

visioner i mäklarbranschen. En övervägande del, 58 procent, av de som deltog i undersök-

ningen svarade att de inte upplever att sådana provisioner äger rum i branschen. 32 procent av 

mäklarna svarade däremot att det förekommer oskäligt höga provisioner. Tio procent av re-

spondenterna svarade ”vet ej” på denna fråga. 

 

Det framkom delade åsikter på frågan om hur mäklare upplever att provisioner har förändrats 

de senaste fem åren. 48 procent av samtliga respondenter i tyckte att provisioner blivit lägre 

än förr, 20 procent av dem ansåg inte att någon särskild förändring har skett, 25 procent av 

mäklarna tyckte däremot att provisioner har ökat något. Endast en liten del av respondenterna 

tyckte att provisioner blivit betydligt högre än förr. På frågan vad en eventuell provisionsök-

ning kunde bero på har varierande svar uppgetts. Många respondenter ansåg inte att provis-

ionerna har ökat generellt. Det framgår av en respondents kommentar att mäklaren är för då-

lig på att berätta hur mycket tid en fastighetsmäklare faktiskt lägger ner på ett uppdrag och 

vilket ansvar denne har. Bostadsprisökningar på marknaden och en mäklares utvecklade 

kompetens uppges av mäklarna som orsaker till en eventuell provisionsökning. Trappstegar 

som de senaste två åren har slagit in på grund av kraftigt ökade priser förekom också bland 

svaren. En kommentar som utmärkte sig var att bristande öppenhet av provisionsmodellerna 

och inga offentliga arvodens/prislistor kunde leda till provisionsökning. 

 

Till slut tillfrågades mäklarna om deras åsikter rörande behov av tillsyn över provisioner. Ma-

joriteten av fastighetsmäklarna i undersökningen, 76 procent, ansåg inte att FMI eller någon 

annan myndighet borde utöva tillsyn över provisioner. 14 procent av svarandena ansåg däre-

mot att sådan tillsyn borde finnas. Tio procent av enkätdeltagarna svarade ”kanske” på denna 

fråga. 

  

4.2.6 Sammanfattning 

De två provisionsmodeller som mäklare oftast avtalar om är en viss procentsats av försälj-

ningspriset eller en s.k. trappstegsmodell. Dessa två modeller föredras av våra respondenter. 
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En övervägande del av mäklarna angav att de tillsammans med sin uppdragsgivare kommer 

överens om en provisionsmodell som de slutligen avtalar om. Majoriteten av respondenterna 

ansåg inte att provisionerna har höjts men det har också noterats att aggressivare stegar från 

mäklarna kan leda till eventuella provisionsökningar. Det ansågs enligt flertalet mäklarre-

spondenter att det i branschen förekommer informationsövertag som utnyttjas till att få ett 

högre arvode.  

 

Det förekom skilda åsikter beträffande oskäliga provisioner i branschen då majoriteten mäk-

lare angav att det inte existerar medan en tredjedel av enkätdeltagarna upplevde att oskäliga 

provisioner finns. Trots att flertalet mäklarna uppgav att informationsövertag utnyttjas till 

personlig vinning och att en stor del av dem upplevde att oskäliga provisioner inträffar, ansåg 

majoriteten av fastighetsmäklarna att ingen tillsyn över provisioner i mäklarbranschen be-

hövs.  
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5. Analys  

Kapitlet avser att koppla de olika teoretiska utgångspunkterna med uppsatsens empiri. I en 

samlad bedömning ska dessa diskuteras med uppsatsens syfte och frågeställning i åtanke. 

Analysen består av olika aspekter som presenteras i separata avsnitt.  

 

5.1 Finansetisk aspekt 

Principal-agentteorin, asymmetrisk information och intressekonflikter är finansetiska feno-

menen som påträffas även på bostadsmarknaden. Faktum är att fastighetsmäkleriet bygger på 

principal-agent problematiken där fastighetsmäklaren är agent åt uppdragsgivaren, principa-

len. Agenten besitter i regel ett informationsövertag och kunskap i området, kring exempelvis 

fastighetsvärdering, förmedling, prisutveckling och allmänna insynen på fastighetsmark-

naden. Principalen, å andra sidan, är sannolikt inte är lika insatt i affärsomständigheterna vil-

ket resulterar i asymmetrisk information där parterna inte är jämbördiga. 

  

Av de svar som framkom i empirin, i fråga gällande fastighetsmäklares utnyttjande av in-

formationsövertag, överensstämde de två olika målgruppernas svar relativt bra. 74 procent av 

mäklarrespondenterna tror att det förekommer fall då mäklare utnyttjar sitt informationsöver-

tag för att få ut ett högre arvode och 60 procent av konsumenterna tror att provisionsbaserat 

lönesystem kan leda till att fastighetsmäklarnas informationsövertag utnyttjas för personlig 

vinning. Men hänsyn till det incitamentbaserade lönesystemet som präglar fastighetsmäklar-

branschen kan principal-agent relationen skapa problematik då konsumenter tror att enskilda 

mäklare är benägna att handla oetiskt på sin uppdragsgivares bekostnad i strävan att maxi-

mera sin personliga vinning.  

 

Ett påtagligt exempel är då mäklaren i utformningen av förmedlingsavtalet avsiktligen formu-

lerar villkor som uppdragsgivaren inte förstår eller törs ifrågasätta och som mäklaren undan-

håller att upplysa om. Ett ytterligare exempel är då en ohederlig mäklare använder sitt in-

formationsövertag till att vilseleda sin uppdragsgivare om marknadsvärdet för att få ut ett 

högre arvode. Mäklaren använder då den asymmetriska informationen till ett otillbörligt syfte.  

 

När en part har ett informationsövertag i avtalssammanhanget kan det orsaka att parten utnytt-

jar sin position och utformar avtalet, eller delar av det, som kan utöka dennes finansiella för-

delar. En konkret intressekonflikt som uppkommer i förmedlingsavtalet gäller den del av kon-
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traktet som avser provisionens storlek. Mäklaren kan då få sin uppdragsgivare att skriva på ett 

förmedlingsuppdrag med en provisionsmodell som kan resultera i ett väldigt högt arvode, 

utan att uppdragsgivaren är helt införstådd i avtalsvillkoren.  

 

Ett tänkbart fall av är då en mäklare vilseleder sin uppdragsgivare om det förväntade mark-

nadsvärdet och använder sig av en trappstegsstruktur som provisionsmodell. Enligt FMI in-

nebär en acceptabel stegemodell att det första trappsteget ligger i nivå med marknadsvärdet. 

Skulle då mäklaren sätta det första trappsteget i en nivå som understiger det förväntade mark-

nadsvärdet bör denna stegemodell anses som oskälig. 

  

Säljaren saknar ibland möjligheten att själv kunna bedöma huruvida avtalsvillkor är skäliga 

eller inte, och kan ibland ha en felaktig uppfattning om det förväntade marknadsvärdet. I 

Mäklarsamfundets rekommendation framförs det som vettigt för bostadssäljare att själva 

skapa sig en bild om hur rådande fastighetsmarknaden är, läsa på och jämföra olika fastig-

hetsmäklare innan de ingår avtal med en specifik mäklare. Det kan generellt anses vara bra 

för en konsument att bredda sin insyn i området och fördjupa sin kunskap för att skapa mer 

rättvisa förhandlingsmöjligheter. Att vara påläst kan således motverka möjligheten för miss-

nöje och bedrägeri i avtalssammanhang men frågan är, ur konsumentsynpunkt, hur pass 

långtgående denna insynskyldighet ska behöva sträckas. Utifrån de konsumenter som besva-

rat enkäten framkommer en stark misstro till branschen då samtliga respondenter tror att mäk-

lare kan agera oetisk på grund av det provisionsbaserade lönesystemet. Därför torde denna 

rekommendation vara mer självklar för konsumenten, för att de själva ska kunna bedöma och 

förstå vad för affär de involverar sig i. Det kan dock påstås att man som konsument ska kunna 

kräva ett visst förtroende och god tro i branschen.  

 

Det är visserligen till konsumentens fördel att hålla sig insatt i sin kommande bostadsaffär 

men i förlängningen borde det krävas att mäklare också försäkrar sig om att sin uppdragsgi-

vare är införstådd i avtalet avseende provisionen. I ärende nr 2007-5384 från Allmänna re-

klamationsnämnden krävdes det ett förtydligande av trappstegsmodellen för konsumenten och 

på så vis undvika missförstånd om huruvida uppdragsgivaren borde ha insett felskrivning i 

avdragsuppdraget eller inte. Det konstateras, med detta i åtanke, att det finns behov för mäk-

lare som erbjuder provisionstrappor att försäkra sig om att uppdragsgivaren vet vad modellen 

innebär. Förslagsvis bör mäklaren klargöra provisionsmodellens innebörd genom ett beräk-

ningsexempel på hur stort arvodet skulle kunna vara. Det ska anses vara viktigt att uppdrags-
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givaren, på ett enkelt sätt, kan förstå den överenskomna provisionsmodellen samt har en tyd-

lig uppfattning om det förväntade marknadsvärde. Detta skapar rättvisa förutsättningar för 

uppdragsgivaren att själv kunna bedöma avtalsvillkorens skälighet. 

  

Däremot kan det poängteras att det inte nödvändigtvis är något negativt att ena parten har ett 

informationsövertag då det endast är till fördel för den parten, så länge inte detta övertag 

missbrukas till ett otillbörligt syfte. Över lag i de flesta avtalssammanhangen är den ena av-

talsparten mer kunnig och besitter mer information. Likt Mäklarsamfundets etiska regler som 

belyser att “köpehandlingar ska upprättas så entydigt och klart som möjligt för undvikande 

av missförstånd mellan parterna”, är det därav betryggande om mäklare presenterar den avta-

lade provisionens innebörd i faktiska siffror. Det torde också vara relevant att införa en re-

kommendation om att låta fastighetsmäklaren föreslå två olika provisionsmodeller för att 

uppdragsgivaren själv ska kunna välja vilket som känns bäst.  

 

Konsumenternas enkätundersökning visar att det oftast är fastighetsmäklaren som föreslår 

provisionsmodell i avtalssammanhanget. Majoriteten av mäklare och konsumenter svarade att 

de slutligen tillsammans kommer överens om en provisionsmodell. 47 procent av konsumen-

terna och 32 procent av mäklarna svarade dock att modellen som mäklaren föreslår är den 

som det slutligen avtalas om. Med detta i åtanke är det viktigt att mäklare och konsument är 

eniga om den avtalade provisionen. För att dock undvika missförstånd i avtalsförhållanden 

samt minska risken för konsumenten att känna sig lurad och vilseledd ska konsumenten ha 

möjlighet att själv välja provisionsmodell samt vara medveten om den valda modellens inne-

börd. Som en av fastighetsmäklarna uttryckt kan en mäklare föreslå exempelvis en procent-

sats eller en stege för att uppdragsgivaren själv ska ta beslut avseende provisionsmodell. 

 

”Jag låter uppdragsgivaren välja mellan en procentsats eller en stege, så att modellen blir 

deras egna val. Det spelar ingen roll för mig vilket de väljer.” 

- Deltagande fastighetsmäklare 

 

I avtalssammanhang är det viktigt att säkerställa att avtalsparterna är eniga, förstår och vidare 

följer kontraktets innebörd. I praktiken är det oerhört svårt att säkerställa detta över samtliga 

avtalsförhållanden som ingås på en marknad. När övervakning över avtalsförfaranden är otill-

räcklig, samt i de fall problematiken av asymmetrisk information uppstår, förekommer det 
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fall då parterna kan utnyttja kontraktet eller en del av det. Det är bland annat på grund av 

detta som oetiska förseelser uppstår. 

 

Hur man ska hantera detta är en komplex fråga. Det krävs praktiska lösningar som parallellt 

inte strider mot gällande lag, alternativt att de praktiska lösningarna innebär en förändring i 

rådande lag. Optimalt vore att utforma riktlinjer som kan sammanfattas i de gemensamma 

branschnormerna. För att kunna sammanfatta dessa krävs visserligen ett tillsynsarbete som 

kontrollerar vad som är att anse som skäligt och inte, avseende provisionens storlek. 

  

Att låta en myndighet utöva starkare tillsyn över avtal kan vara ett potentiellt förslag om hur 

branschen skulle kunna mildra de oetiska beteendena som förekommer med incitamentbase-

rade lönestrukturer. Som Mäklarsamfundet hävdar skapar tillsyn- och granskningsarbete för-

troende och trygghet i branschen. 

 

5.2 Utökad tillsyn 

För att motverka möjligheten av intressekonflikter på grund av asymmetrisk information och 

oetiskt beteende i förmedlingsbranschen, krävs det kontroll. För att hindra mäklaren att an-

vända sitt informationsövertag till otillbörliga syften behövs denna del av mäklarens arbetsru-

tin tyglas och bevakas. Detta skulle möjligtvis bidra till en mer jämställd avtalssituation för 

parterna avseende provisionen. 

  

Ett förslag till att försöka hindra dessa intressekonflikter är att införa en myndighets gransk-

ning över överenskommelserna avseende provisionen. I och med att Fastighetsmäklarinspekt-

ionen är den myndighet som redan utövar tillsyn och som redan under förgående året fått utö-

kade anslag, är ett potentiellt förslag att tillsyn över provisioner ska utföras av dem. Det inne-

bär att ytterligare ett tillsynsområde ska införas till dess verksamhet. 

  

I praktiken skulle ett sådant tillsynsarbete utföras efter avtalets ingående, vilket egentligen 

inte är optimalt. Det vore mest lämpligt att granska avtalen innan de väl ingås men detta är 

inte en realistisk lösning till problemet. Detta skulle rubba mäklarens arbetsrutin samt att det 

skulle förlänga själva bostadsaffären. Det krävs således en tillsyn av provisioner, efter ett av-

tals ingående, och därutöver skapa någorlunda riktlinjer för vad som kan kategoriseras som 

skäligt respektive oskäligt i avtalssammanhang. 



 

 43 

En sådan tillsyn skulle grunda sig i att fastighetsmäklare, i mäklarjournalen, för tydligare 

dokumentation på vilket marknadsvärde de värderat bostaden till, vilket utgångspris som 

mäklaren annonserat bostaden för och vilket försäljningspris som affären uppkom till. Dessa 

dokumentationsplikter utförs redan idag. För en smidigare tillsyn krävs det dock att mäklaren, 

i en striktare dokumentationsplikt, för anteckningar om att denne upplyst uppdragsgivaren om 

marknadsvärdet, vilket också var det som föreslogs i betänkandet av mäklarutredningen, SOU 

2008:6, till den nya fastighetsmäklarlagen. Vidare ska tillsynen uppmärksamma vilken pro-

visionsmodell parterna avtalat om och provisionens slutgiltiga storlek. Tillsynsarbetet ska ta 

hänsyn till alla dessa relevanta variabler som har betydelse för tänkbara intressekonflikter 

som kan uppkomma på grund av provisionen. I samband med detta är det extra viktigt att 

granska kvoten mellan utgångspris och slutpris samt provisionsmodellen i avtalet för att even-

tuellt kunna genomskåda om en mäklare haft dåliga intentioner med de överenskomna avtals-

villkoren.  

 

En sådan bedömning av FMI skulle behöva underlättas med någon typ av system som indike-

rar bostäders förväntade marknadsvärde. Detta för att tillsynen ska kunna vara möjlig att ut-

föra på ett effektivt sätt. Ett tillsynsarbete avseende provisionerna skulle kunna realiseras så-

vida fastighetsmäklarkårens dokumentation blir striktare. FMI skulle då kunna granska avtals-

förhållandena när avtalet ingick samt de senare omständigheterna för bostadsaffären.  

   

5.3 Etisk aspekt 

Stegemodellen är en ofta förekommande provisionsform i avtalsförhållanden, vilket kunde 

noteras i resultat från enkäterna. Stegemodellens struktur är egentligen inte problematisk, då 

det kan finnas fler fördelar än nackdelar med denna modell. Enligt mäklarrespondenter i 

denna uppsats fungerar modellen som ett bra incitament för att komma upp i ett högre försälj-

ningspris, vilket gynnar båda parter. Av samma anledning kan flera konsumenter välja att 

avtala om denna provisionsmodell då den ger bättre motivation för mäklaren att optimera 

bostadens försäljningspris än andra modeller. 

  

Problematiken i de olika provisionsmodellerna föreligger i situationen då mäklaren missbru-

kar sitt informationsövertag i ett avtalsförhållande. Tonvikten bör läggas mer på vilket sätt 

mäklarens informationsövertag används, då det inte är ovanligt eller konstigt på något sätt att 

en part är mer kunnig eller har mer information i ett avtalssammanhang. Ett informations-
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övertag behöver inte alltid utnyttjas av mäklaren till att handla oetiskt. Trots det uppger majo-

riteten av konsumenterna i enkätundersökningen att de tror det provisionsbaserade lönesy-

stemet kan orsaka ett oetiskt beteende hos fastighetsmäklare samt att de utnyttjar sitt inform-

ationsövertag för personlig vinning.  

 

Problemet som föreligger är alltså huruvida avsikten med användningen av en viss provis-

ionsmodell är etisk eller oetisk samt konsekvenserna som ett avtal kan leda till. Enligt sinne-

lagsetiken är avsikten med en handling viktig vid bedömningen huruvida handlingen är rätt 

eller fel. Är mäklarens avsikt att vilseleda säljaren om marknadsvärdet genom att använda sitt 

informationsövertag i syftet att få ut ett högre arvode, är handlingen omoralisk. Man ska där-

med inte använda sitt informationsövertag i syftet att bedra eller vilseleda då avsikten inte 

anses god. 

 

Enligt konsekvensetiken är däremot konsekvenserna av en handling avgörande vid bedöm-

ningen huruvida denna är rätt eller inte. Är konsekvenserna goda, oavsett om avsikten med 

handlingen var god eller om denna stred mot andra etiska principer, så är handlingen också 

god. Så länge båda avtalsparter är nöjda med affären och konsekvenserna får ett positivt utfall 

ska handlingen anses som etiskt rätt, oavsett om mäklaren brutit mot etiska principer och god 

fastighetsmäklarsed genom att exempelvis använda sig av ett lockpris. 

  

Enligt Kants pliktetik ska man ”Handla enbart utifrån sådana principer som du skulle vilja 

se upphöjda till allmän lag”.  Mäklare bör därför, med hänsyn till detta, handla enligt plikter 

som de själva vill att människor ska följa, exempelvis att handla hederligt i avtalssamman-

hang precis som de själva skulle vilja bli behandlade i andra avtalsförhållanden. Det är minst 

lika viktigt för mäklare att följa samhällets normer för att stärka förtroendet, öka tryggheten 

och därmed dämpa misstron för branschen. 

 

5.4 Avtalsrättsligt perspektiv  

Det råder avtalsfrihet i Sverige vilket innebär att människor själva får bestämma vem de vill 

ingå avtal med samt avgöra fritt om avtalets innehåll. Alla konsumenter har därför möjlighet 

att själva välja vilken mäklare de vill ingå ett avtal med samt vilken provisionsmodell dess 

ersättning ska grundas på. Generalklausulerna är exempel på lagstadgade regler som avtals-
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parten kan tillämpa för att ogiltigförklara ett avtal såvida rättshandlingarna eller omständig-

heterna för avtalet anses som oskäliga alternativt strida mot tro och heder. 

 

Den lilla generalklausulen tar hänsyn till huruvida omständigheterna vid rättshandlingens 

ingående anses strida mot tro och heder. Det krävs att motparten är i ond tro om dessa om-

ständigheter. Det kan vara svårt för en konsument att kunna påvisa att mäklaren varit i ond 

tro, som att vilja vilseleda eller bedra sin uppdragsgivare, vid omständigheterna vid avtalets 

tillkomst. Domstolen, som avgör huruvida mäklaren varit i ond tro, skulle i den objektiva 

bedömningen stöta på svårigheter att avgöra detta, då det är en svår avvägning för vad som är 

en tolererbar överlägsen affärsförmåga. Detta resulterar i att mäklaren inte kan hävdas ha age-

rat ohederligt utan handlat vårdslöst. 

  

Avvägningsförfarandet av domstolen skulle dock inte vara lika svår avseende provisionens 

omfattning om branschorganisationerna och FMI skulle utforma tydligare riktlinjer för att 

motverka ett skadligt affärsbeteende på konsumenternas bekostnad. Men som det ser ut idag, 

då inspektionen inte granskar fastighetsmäklarbranschens provisioner, skulle det innebära att 

den lilla generalklausulen skulle kunna aktualiseras, i vissa fall, för att ogiltigförklara sådana 

avtalshänseenden.  
 

För att uppfylla rekvisitet om att mäklaren handlat i strid mot tro och heder krävs det dock, 

enligt domstolen, starka skäl för en ogiltigförklaring. Är då bevisbördan tillräckligt stark, eller 

domstolen bedömer den som tillräckligt starkt, skulle det kunna vara en ogiltighetsgrund för 

att låta hela förmedlingsavtalet återgå. Dessutom, med tanke på att uppsatsens analys betonar 

behovet av ett utökat tillsynsarbete från FMI och därmed stärka den marknadsrättsliga regle-

ringen, anses det att tillämpningen av 33 § AvtL kommer att bli mindre tillämpningsbar. Den 

lilla generalklausulen kommer att få liten framgång i ärenden rörande sådana intressekonflik-

ter, som denna uppsats behandlar, då den används mycket återhållsamt sedan 36 § AvtL 

trädde fram. 

 

36 § AvtL, kallad den stora generalklausulen, är mer omfattande och har betydligt större till-

lämpningsområde än den lilla generalklausulen då den bland annat även tar hänsyn till senare 

inträffade omständigheter för avtalets ingående. Den stora generalklausulen åberopas för att 

jämka specifika villkor i avtalet som anses oskäliga, till skillnad från 33 § AvtL som endast 

avser att ogiltigförklarar hela avtalet. I paragrafen betonas möjligheten att jämka oskäliga 
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avtalsvillkor samt att särskilt skydd ska intas för den avtalspart som i egenskap av konsument, 

eller i annat fall, intar en underlägsen ställning. En vanlig orsak till att paragrafen aktualiseras 

är då en konsument befinner sig i svagare ställning och avtalsparterna har en ojämn förhand-

lingsstyrka. Detta innebär att om uppdragsgivaren, som en part i förmedlingsavtalet, kan an-

ses ha en underlägsen ställning skulle denna paragraf kunna vara ett alternativ för att jämka 

avtalsvillkor mellan näringsidkaren, det vill säga mäklaren, och konsumenten. 

 

Vad som innefattas i begreppet ”oskäliga avtalsvillkor” avgörs med hänsyn till avtalsinnehål-

let och andra omständigheter för skälighetsbedömningen, i respektive fall. I de enskilda ären-

dena ska domstolarna i bedömningen avgöra vad som ska falla under bestämmelsens tillämp-

ning samt stödjas av vad som förekommit i förarbeten. 

  

Ibland kan det förekomma situationer då mäklaren med sin uppdragsgivare ingår ett förmed-

lingsuppdrag men uppdragsgivaren bestämmer sig för att avvakta med försäljningen. Förut-

sättningar i avtalsförhållandet kan då ändras under uppdragstiden, exempelvis att bostadspri-

serna på marknaden har ökat. Då kan exempelvis stegemodell som var rättvis vid avtalets 

ingående bli olämplig vid senare inträffade omständigheter. Sådana situationer kan leda till att 

det blir svårare att bedöma vart det otillbörliga ligger i avtalet, då det oftast är på säljarens 

direktiv att vänta med försäljningen. Avtalsvillkor som tillkommit efter ingången av avtalet 

ska kunna vägas in vid bedömningen för jämkning, exempelvis förändrade marknadspriser till 

följd av en konjunkturutveckling. 

  

På grund av att begreppet oskäligt inte diskuteras i förarbetena valdes i denna uppsats att 

återkoppla dess innebörd med hjälp av etiken. Det finns i benämningen oskäligt, per definit-

ion, en koppling till begreppet orätt. Termerna är således sammanlänkade till varandra då 

oskäligheten får sin innebörd av vad som anses orätt enligt etikens mening. Som det i ett tidi-

gare avsnitt i analysen redan resonerats kommer olika etiska principer ge skilda vägledningar 

till vad som är att anse rätt respektive orätt. Med detta sagt menas att avtalsförhållanden mel-

lan mäklare och konsument kan, ur olika etiska perspektiv, resultera i skilda utfall. 

  

Det framkommer att begreppet skälighet är ett ”relationsbegrepp” där det är nödvändigt att 

jämföra oskäligheten i det specifika avtalsvillkoret med något annat. Vid jämförelsen bör man 

utgå ifrån vad som borde vara normala avtalsförhållanden i förmedlingssammanhang på den 

aktuella bostadsmarknaden. Vad som menas med normalt i denna aspekt har att göra med hur 
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en hederlig fastighetsmäklare skulle formulerat avtalsvillkoren om omständigheterna var det-

samma. Sedan hur domstolen i sin skälighetsbedömning skulle fatta beslut är svårt att förutse. 

Med detta sagt är det en komplex fråga om hur utfallet, i den enskilda bedömningen, skulle 

bli beroende på hur domstolen resonerar i prövningen.  

 

Värt att påpeka är att det inte alltid ska anses oskäligt att ta till vara på sitt förmånliga för-

handlingsläge och ingå ett avtal med gynnsamma avtalsvillkor. Mäklaren som är eftertraktad 

idag på bostadsmarknaden och som faktiskt optimerar försäljningspriserna, ska med sin ex-

pertis kunna förhandla om tillfredställande ersättningsförmåner för dess tjänst. Grönfors me-

nar att "En god affär skall fortfarande vara en god affär men inte en oskäligt god affär.", vil-

ket kan tolkas att en mäklare har rätt att ta ut en högre provision för sin goda kompetens men 

att denna inte får vara oskäligt hög, därmed inom rimliga gränser. 

  

5.5 Fastighetsmäklarnas och konsumenternas perspektiv 

En stor del av de konsumenter, som har genomfört en fastighetsaffär, svarade att de avtalade 

om en fast procentsats av försäljningspriset. Den andra mest förekommande formen var en 

provisionstrappa och detta resultat stämde väl överens med mäklarnas svar. Majoriteten av 

mäklarna svarade att de oftast avtalar om en fast procentsats av försäljningspriset och en 

mindre del svarade att de brukar avtala om en provisionstrappa.  

 

Vidare framkom i det sammanställda resultatet att konsumenter har en preferens för fast ar-

vode. Det intressanta i undersökningen beträffande detta skulle ha varit att ställa en öppen 

följdfråga till varför de föredrar fast arvode som provisionsform. Troligtvis skulle flertalet 

konsumenter välja ett fast arvode på grund av osäkerhet för vad den slutliga ersättningen för 

mäklartjänsten skulle kunna bli. Vissa konsumenter förstår möjligtvis inte principen om att 

rörlig hur provision kan fungera som ett bra incitament för mäklaren att få ut ett högre för-

säljningspris, vilket kommer gynna båda avtalsparter i slutändan. Flera av mäklarna argumen-

terar nämligen för valet av rörlig provision med att det är till fördel för båda parter.  

 

 ”Mina säljare är nöjda över ett visst försäljningspris, och jag får en extra morot att kämpa 

till.” 
-Deltagande fastighetsmäklare 

 



 

 48 

Trots att de flesta konsumenter i undersökningen föredrog fasta arvoden var de två andra mo-

dellerna, med rörliga provisionsmodellerna, de mest förekommande i avtalssammanhang. Det 

kan därför konstateras att upplevelsen om oskäliga provisioner eller oskäliga provisionsvill-

kor kan ha anknytning till fast procentsats på köpeskilling eller trappstegsmodellen som pro-

visionsformer.  

 

 

 
 

Figur 3. En sammanställd jämförelse av de olika målgruppernas svar.  

 

En majoritet av konsumenterna angav att de upplever att oskäligt höga provisioner förekom-

mer i mäklarbranschen. Mäklarna hade däremot skilda åsikter gällande den frågan då 58 pro-

cent svarade att de inte upplever att sådana provisioner äger rum i branschen. En mindre del 

bestående av 32 procent av respondenterna tyckte däremot att oskäligt höga provisioner före-

kommer. 

 

I efterhand har det insetts att det kan vara ett tolkningsdilemma avseende frågeformuleringen 

“Upplever du att förekommer oskäligt höga provisioner i mäklarbranschen?”. Begreppet 

oskäligt kan tolkas olika från individ till individ då detta är svårt att tydligt definiera. Begrep-

pet “oskäligt”, som tidigare redan konstaterats, kan anses som ett relationsbegrepp av de 

flesta människor, vilket betyder att man anser något som oskäligt i förhållande till något an-

nat. Respondenterna kan i detta fall ha tolkat uttrycket i frågan “oskäligt höga provisioner” 

att provisionerna är för höga i förhållandet till vad de bör kosta, alternativt vad en konsument 

 



 

 49 

bör betala för en mäklartjänst. Detta kan relateras till vad en konsument anser som orätt enligt 

det allmänna “vardagsspråket”.  

 

Att vissa konsumenter uppfattar provisioner som oskäligt höga kan bero på att de inte är full-

ständigt medvetna om vilket ansvar en mäklare har och vad som egentligen ingår i tjänsten. 

Om den allmänna uppfattningen av mäklares roll, i bostadsaffärer, kan förtydligas av 

branschorganisationerna skulle det mildra dessa förutfattade meningar avseende “oskäligt 

höga” provisioner. Detta skulle klargöra mäklarens roll och ansvar som ingår i tjänsten.  

 

“Generellt är provisionerna inte för höga, men mäklaren kanske är för dålig på att berätta 

hur mycket tid vi faktiskt lägger och vilket ansvar vi har.” 

- Deltagande fastighetsmäklare 

 

En ytterligare anledning till att konsumenterna kan dra felaktiga slutsatser gällande provision-

ernas storlek kan förklaras av en missuppfattning om att provisionen är det som utgör en mäk-

lares lön. Av denna anledning kan det vara betydelsefullt att tydliggöra för konsumenterna 

vad som ingår i den tjänst som denne ska betala för enligt förmedlingsuppdraget.  

 

Den uppfattning som majoriteten av konsumenterna har, om att det förekommer oskäligt höga 

provisioner i mäklarbranschen, kan dock instämmas med hänsyn till branschens omsättning, 

som de senaste åren ökat mer än den genomsnittliga prisutvecklingen för bostäder.11 I och 

med att det idag talas om en het bostadsmarknad, med höga prisnivåer, finns det skäl att ifrå-

gasätta mäklarbranschens omsättningstakt. Den avtalade provisionen mellan mäklare och 

uppdragsgivare, som domineras av en rörlig provision, är beroende av förmedlingsobjektets 

slutliga försäljningspris. I tider då bostadsmarknaden genomgår höga prisförändringar, torde 

då provisionen i mäklarbranschen också öka, trots att 48 procent av de besvarande fastig-

hetsmäklarna i enkätundersökningen upplevde att provisionerna blivit lägre. Fastighetsmäk-

larna kunde på denna fråga ha tolkat provisionsförändringen som en relativ förändring där 

procentsatserna avseende provisionens storlek kan idag vara mindre. Detta indikerar därmed 

att när det råder prisökningar på bostadsmarknaden avtalar mäklare, generellt, om lägre rela-

tiva provisioner. Däremot innebär det ändå att den faktiska provisionen omfattar ett stort be-
                                                
11 Se diagram. Anm. Kurvorna återspeglar inte procentuella förändringar under 2014-2016 på grund 
av att information om omsättningstakten inte var tillgänglig och kan därmed inte jämföras med bo-
stadsprisernas utveckling. Denna omsättningstakt refererar även Mäklarsamfundet i sin senaste 
branschrapport från maj 2016. 
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lopp då prisökningen på bostadsmarknaden, som en variabel, får provisionen att växa i abso-

luta tal.  

 

Till branschens totala omsättning inräknas dels provisioner från privata bostadsförsäljningar, 

intäkter från förmedling av kommersiella fastigheter, värdering och andra inkomster till fas-

tighetsmäklarföretagen.    

 

Figur 4. En jämförelse mellan procentuellutveckling för branschomsättning och snitt prisökningen för 

privatbostäder. Källa: UC Affärsfakta och Mäklarstatistik      
 

Sett till omsättningstakten och den genomsnittliga prisökningen för en bostad i Sverige kan 

det konstateras att dessa kurvor inte i går i linje med varandra under åren 2010-2014. Detta 

skulle kunna indikera på att oskäligt höga provisioner i fastighetsmäklarbranschen kan före-

komma.                       

 

Att konsumenterna ser behov av att införa tillsyn över provisioner kan förklaras med att de 

upplever att det förkommer oskäligt höga provisioner i branschen. Konsumenterna och mäk-

larna hade olika åsikter angående behovet av att låta en myndighet utöva tillsyn över provis-

ioner. 78 procent av konsumenterna ansåg det kan vara behövligt, jämförelsevis med 76 pro-

cent av mäklarna som inte tyckte det är nödvändigt att införa sådan tillsyn.  
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5.6 FRN som ett alternativt tvisteorgan  

Utöver förslaget om att låta FMI utöva tillsyn av fastighetsmäklarbranschens provisioner bör 

starkare riktlinjer skapas för mäklarna avseende provisionsmodellerna med bland annat ett 

krav på förtydligande av provisionsmodellens innebörd inför uppdragsgivaren. Ur konsu-

mentsynpunkt skulle det också kunna kartläggas rekommendationer för hur rimliga provis-

ionsmodeller ska se ut. Konsumenterna i enkätundersökningen tyckte att det bör vara fri av-

talsrätt med vis avtalsbegränsning såsom provisionstak. Det torde därför fördelaktigt att in-

föra en rekommendation till vad ett acceptabelt provisionsspann kan anses vara inom provis-

ionsförfarandet, som exempelvis provisionstak. Det kan även vara bra att införa en rekom-

mendation om eventuella maxgränser för olika provisionsnivåer för trappstegsmodellen.  

 

I och med de nya EU-direktivens krav på förbättrade tvistlösningsorgan finns möjlighet att 

utveckla branschens avgöranden och riktlinjer i konsumenttvister. Såväl Mäklarsamfundet 

som Fastighetsmäklarförbundet är enade om att låta en specifik branschnämnd, FRN, ansvara 

för ärendena i fastighetsmäklarområdet. Syftet med en alternativ branschnämnd gynnar främst 

konsumenterna men åsyftar också till att få fler mäklare att följa beslut på den inre mark-

naden.  

  

Idag är FRN inte godkända som alternativ tvistenämnd men om de genomgår specifik an-

passning och förändring av sin verksamhet kan denna nämnd få mer ansvar avseende tviste-

lösning för fastighetsmäklarområdet. För nuvarande prövar FRN enbart ärenden med mäklare 

tillhörande FMF, Svensk fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån vilket betyder att inte alla 

registrerade fastighetsmäklare omfattas av FRN:s kompetens. För att då förverkliga dess möj-

lighet till att bli branschens tvisteorgan krävs en samling av branschen för att samtliga fastig-

hetsmäklare kan inkluderas till nämndens tvisteområde. Om FRN skulle bli ett godkänt tvis-

teorgan för branschen skulle detta innebära att myndigheten får mer ansvar. Ett utvidgat an-

svar, som det diskuteras om i betänkanden till det nya direktivet, kan medföra att tvistelös-

ningens beslut inte längre ses som en rekommendation utan ett laggiltigt beslut. Om så blir 

fallet innebär det att FRN tar över ARN:s prövning i frågor rörande fastighetsmäklaruppdrag 

och konkreta beslut får fattas. Detta skulle i praktiken innebära en hårdare tvistelösning än 

vad det är i nuläget. Dessutom skulle det utvecklas ett bredare beslutsunderlag som skapar bra 

förutsättningar för att klarlägga tydligare riktlinjer i branschen, som i sin tur kan få fler mäk-

lare att följa nämndens beslut. Starkare beslutsunderlag i samband med förbättrade rekom-
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mendationer kan vara till stor hjälp för att utveckla god fastighetsmäklarsed och dess hand-

lingsregler som det innebär.  

 

5.7 Sammanfattande analys  

Mäklaren ska i linje med god fastighetsmäklarsed ta hänsyn till både säljarens och köparens 

intresse och försöka optimera säljarens försäljningspris i den mån det inte går emot god fas-

tighetsmäklarsed. Det är i denna del av en mäklares plikt som incitamentbaserade provis-

ionsmodeller har en betydelsefull roll till att motivera mäklare att försöka optimera bostads-

priset. Av de svar som framkom i enkätundersökningen riktad till fastighetsmäklare antyder 

en stor del av respondenterna att de tror att fastighetsmäklare utnyttjar sitt informationsöver-

tag för att få ut högre provisioner. Vidare tror konsumenterna att provision som belöningssy-

stem tenderar att få mäklaren att agera oetiskt. För att förhindra detta förekommande av oe-

tiska beteenden från mäklares sida krävs det mer skärpta riktlinjer avseende provisionsuppgö-

randet. Om FRN tar över tvistelösningen och fattar laggiltiga beslut i mäklarfrågor och om 

FMI:s tillsynsutövande skulle utökas, kan det i fortsättningen bidra till att minska intressekon-

flikter i provisionshänseenden. Dessutom främjar detta ett hållbart konsumentskydd. 
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6. Slutsats 

I den här studien framgår det att den asymmetriska informationen kan, utifrån olika syn-

vinklar, påverka avtalsförhandlingar i mäklarbranschen. Med utgångspunkt i den samlade 

empirin och de områden som valts att analyseras kan det konstateras att intressekonflikter på 

grund av asymmetrisk information avseende provisioner förekommer i fastighetsmäklarbran-

schen. 

 

Intressekonflikter kan anses förekomma då de flesta konsumenter, enligt enkätundersökning-

en, anser att det provisionsbaserade lönesystem kan få fastighetsmäklare att agera oetiskt och 

utnyttja dess informationsövertag till personlig vinning. Det framkommer vidare i undersök-

ningen att konsumenterna upplever oskäligt höga provisioner samt att en tillsyn över dessa 

krävs. Det kan därmed konstateras att tilliten i fastighetsmäklarbranschen inte är tillräcklig. 

Det är en stark indikator till att det skulle behöva utökas med en tillsyn i området, då tillsyn 

har som roll att förbättra förtroende och trygghet till konsumentens förmån på en specifik 

marknad. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att tydligheten om provisionsmodeller samt uppfattningen 

om objektets marknadsvärde spelar en viktig roll mellan parterna vid ingången av ett förmed-

lingsuppdrag. Förekommer asymmetrisk information avseende provisionens omfattning samt 

objektets marknadsvärde kan det leda till eventuella tvister mellan avtalsparter. Därför är det 

av betydelse att tygla en mäklares affärsbeteende och kräva att de ska i samband med förmed-

lingsavtalets tillkomst uppge rättvisande marknadsvärde för bostaden samt förtydliga vad som 

ingår i den enskilde mäklares tjänst. Slutligen vore det lämpligt för mäklaren att förklara in-

nebörden av den överenskomna provisionsmodellen för sin uppdragsgivare. På detta sätt 

motverkas konsumenten från att inta en särskiljande underlägsen ställning och det skapar en 

godare tro i branschen. Det bör vara avsikten med mäklares användning av den asymmetriska 

informationen som ska vara avgörande vid bedömningen huruvida en intressekonflikt kan 

föreligga i samband med den avtalade provisionen. Därmed påstås det att det är orätt att an-

vända sitt informationsövertag till ett otillbörligt syfte, särskilt på en underlägsen avtalsparts 

bekostnad. Det är däremot viktigt att poängtera att inte alla intressekonflikter, avseende pro-

visioner, uppstår i avtalsförhandlingar där asymmetrisk information föreligger. En utökning 

av Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsområden skapar goda förutsättningar för att utveckla 

striktare riktlinjer och rekommendationer för branschens verksamma fastighetsmäklare. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Följebrev till mejlutskick  

Endast en enkätlänk skickades med i följebrevet till respektive målgrupp men i denna bilaga upp-

visas båda. 

 

Hej!  

 

Vi är två ambitiösa studenter från Kungliga Tekniska Högskolan och skriver just nu vår kandi-

datuppsats inom fastighetsförmedling. Vi ska behandla frågan om huruvida intressekonflikter kan 

uppstå i samband med provisionsbaserat ersättningssystem i fastighetsmäklarbranschen. För att 

samla underlag och på bästa vis kunna besvara vår frågeställning genomför vi enkätundersök-

ningar båda bland fastighetsmäklare och konsumenter. Därav vi kontaktar dig!  

 

Vi behöver din hjälp och skulle vara tacksamma om du skulle kunna ta dig några minuter i var-

dagen för att besvara följande frågor. Enkäten och sammanställningen av resultaten är helt ano-

nym. 

 

Vi värdesätter er medverkan!  

 

Enkätlänk nedan: 

https://docs.google.com/forms/d/1id0OKJwPSRcI5xk_j2bmN-

MxCMAGvHgmJSgQb1N2FJE/viewform (till fastighetsmäklare)  

 

https://docs.google.com/forms/d/1r98Wb-eYDFJxmTv4WPkf-YK75PU-

3tLTKAUxiMqbDpI/viewform (till konsumenter)  

 

Svara helst senast tisdagen den 19 april. 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar  

Kamila Kaczmarczyk och Sofia Kaddani    
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Bilaga 2 - Enkät till konsumenter 
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Bilaga 3 - Enkät till fastighetsmäklare  
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