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Abstract	  

	  

The premise of this paper is to investigate the competition in the real estate brokery industry 

which could have a distortion caused by bank owned real estate brokery firms. In this 

investigation we could not confirm that we have a distortion of competition caused by bank 

owned real estate brokery firms but we can confirm that if bank owned real estate brokery firms 

would centralize their ownership even further we could have a situation that could look like a 

distortion of competition caused by bank owned real estate brokery firms. The competition in 

the real estate brokery business seemed healthy today according to real estate agents in the 

market but the situation could change rapidly if the political decisions change the amortization 

requirements, changes in interest rates, turbulence in the global economy etc.     
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Sammanfattning	  

	  

Utgångspunkten i detta examensarbete har varit att undersöka konkurrenssituationen på 

fastighetsmäklarmarknaden med fokus på begränsningar av konkurrensen som kan orsakas av 

bland annat bankstyrda mäklarföretag. I detta arbeta har det inte klarlagts att det råder en 

märkbar begränsning av konkurrenssituationen orsakat av bankstyrda mäklarföretag idag, 

däremot kan vi konstatera att om ägandet koncentreras ytterligare av de större mäklarfirmorna 

så ökar risken för en begränsning av konkurrenssituationen. Konkurrenssituationen upplevdes 

som relativ hanterbar av intervjuade mäklare i branschen idag, men den uppfattningen kan lätt 

ändras då konkurrensförutsättningarna ändras orsakat av bland annat politiska beslut såsom 

amorteringskrav, förändrat ränteläge, turbulens i den globala ekonomin osv. 
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1. Inledning 

Den nya globala och integrerade ekonomin skapar nya konkurrensförutsättningar. Borta är de 

gamla familjeägda butikerna och in kommer de nya stora franschiselösningarna. Att vara 

konkurrenskraftig i den nya globala ekonomin med högre trösklar kräver helt andra muskler än 

den tidigare ekonomin. Detta sätter nya krav på aktörerna som opererar på marknaden och 

spelreglerna bör analyseras för att inte riskera slå ut sund konkurrens. 

Sund konkurrens är en viktig faktor i så gott som alla branscher just för att kundnyttan då blir 

som störst vilket förutsätter att alla ingående aktörer kan konkurrera på liknande villkor. 

Marknadsdominerande aktörer ska inte kunna försvåra konkurrensförutsättningarna för mindre 

aktörer som inte är organiserade i kedjor, samt inträdesbarriärerna för nya aktörer ska inte vara 

orimligt höga för att sund konkurrens ska råda enligt teorin. 

Perfekt konkurrens råder då alla aktörer konkurrerar på liknande villkor i en perfekt 

konkurrensutsatt värld enligt ekonomisk teori. Det innebär då att kundnyttan är som störst och 

kunden betalar inte för kostnader som kan bero på att det finns en begränsning av 

konkurrensen på marknaden.  

I mäklarbranschen är finansieringsfrågan av största vikt för att en transaktion överhuvudtaget 

ska kunna bli en realitet. Ett problem som detta kan leda till är att det i förlängningen kan leda 

till att marknadsdominerande aktörer kan begränsa konkurrensen på marknaden genom 

exempelvis bankstyrda mäklarföretag. Ett exempel som uppmärksammades i media var 

Fastighetsbyråns försök till sammanslagning med Svensk Fastighetsförmedling under 2014 

vilket stoppades av Konkurrensverket. Sammanslagningen hade då inneburit att Swedbank 

skulle då äga de två största mäklarföretagen samt inneha betydande ägarandel i Hemnet som i 

praktiken har monopol på den viktigaste marknadsföringskanalen för mäklartjänster. 

Diskussioner har också förts om banksamarbeten riskerar att slå ut sund konkurrens vilket flera 

rapporter uppmärksammat. I detta arbete har jag tagit i beaktning (Lind & Kopsch, 2014) 

utredningsarbete beställt av Konkurrensverket där man gjort en analys av konkurrensen på 

mäklarmarknaden. Hasselmarks arbete ”Fastighetsmäklaren i bankens tjänst” har även varit till 

stor nytta då det gäller integrationen av banktjänster med mäkleritjänster som ger viss 

indikation på att begränsning av konkurrensen kan orsakas genom att alla mäklarföretag inte 

får samma möjligheter till banksamarbeten. ”Fastighetsmäklaren och banken” skriven av 

Malmgren och Nilsson (2014) beskrev också en situation där mäklarföretaget erhåller ökad 

konkurrenskraft och kan stärka sin position på mäklarmarknaden genom banksamarbeten.  
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1.1	  Bakgrund 

Banker är dominerande ägare av mäklarföretag i Sverige idag. Över hälften av alla 

transaktioner sker av bankägda mäklarföretag. Med 80 % av bankers utlåning till 

fastighetsmarknaden där övervägande största delen utgörs av bostadslån så kanske det 

förefaller som naturligt att banker även vill äga eller samarbeta med mäklarföretag som 

förmedlar fastigheter. Banker i Sverige har de senaste 10-15 åren visat väldigt höga 

rörelseresultat främst på kärnverksamhet såsom utlåning/inlåning. Mäklarföretagens vinster i 

relation till bankernas resultat förefaller försumbart. Mäklarbranschen domineras idag av 

bankstyrda mäklarföretag som riskerar att begränsa konkurrensen för transaktioner på 

fastighetsmarknaden, eftersom mäklarföretag som inte är bankstyrda eller har ett bra 

samarbete riskerar sämre konkurrensförutsättningar. 

Vinsterna som mäklarföretagen uppnår är försumbara i sammanhanget men däremot är 

kundstocken av krediter ytterst viktig för banken eftersom det är på krediter som bankerna 

alstrar sina vinster samt stärker sin position på kundstocken för kredit samt övriga banktjänster. 

“Banker ser mäklarverksamhet som en riktig väg för distribution av sina övriga tjänster, särskilt 

när det gäller möjligheten att få kredit till köpare av fast egendom samt garantera kundstocken” 

(Hasselmark, 2010). 

För mäklarföretag så är det en trygghet att ha en stor bank i ryggen samt att det skapar 

förtroendevärden för kunden. Det kan också vara tryggt för en fastighetsmäklare att arbeta för 

ett bankstyrt mäklarföretag. Risker med insolvens för mäklarföretaget minimeras då det finns en 

bank i ryggen jämfört med privatägda mäklarföretag. Vad är då riskerna med bankdominerande 

ägare av mäklarföretag ur konkurrenssynvinkel? 

Finns det risk för att mindre aktörer inte kan konkurrera på liknande villkor då banksamarbeten 

skapar bättre konkurrensfördelar genom smidig kredithantering, högre förtroendevärden samt 

olika former av rabatter, förmåner etc. för mäklarföretag?  Detta och mycket mer ska vi 

behandla i detta arbete. 
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1.2	  Syfte	  &	  Avgränsning	  

Syftet med detta arbete är att undersöka konkurrenssituationen på mäklarmarknaden med 

fokus på begränsning av konkurrensen orsakat av bankstyrda mäklarföretag samt bundlings 

effekter på konkurrensen. 

Uppsatsen är fokuserad på mäklarföretag i Stockholmsregionen, därav har intervjuunderlag 

endast skickats ut till mäklarföretag i Stockholmsområdet. 
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2. Metod 
 
Kapitlet avser att beskriva tillvägagångsätt och arbetsprocessen som helhet samt motivera 

valet av metod som använts i empirin. Detta för att på bästa vis få en bred insikt inom 

problemområdet. Uppsatsens teori baseras även på insamling i tidigare forskning i området 

samt information från olika hemsidor. Som metod har olika teorier kring konkurrensbildning 

valts, olika rapporter tagits fram via nätet samt intervjuer med olika mäklarföretag och forskarna 

Hans Lind vid KTH samt Rickard Engström vid KTH. Detta för att sedan återkoppla resultatet 

med teorin. Uppsatsen grundas på en kvalitativ analys av insamlad data i problemområdet 

samt intervjuer med ledande forskare i området som avser att undersöka hur 

konkurrenssituationen upplevs på marknaden och om de bankstyrda mäklarföretagen får 

konkurrensfördelar och på så sätt begränsar konkurrensen. 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 mejlintervjuer riktad till forskare och 

fastighetsmäklare för att få en översikt på hur fastighetsmäklarbranschens konkurrenssituation 

upplevs ur båda målgruppernas perspektiv. Fördelen med en mejlintervju är att respondenter i 

lugn och ro kan tänka över frågorna (Ejlertsson 2005, s. 11). Grundregeln enligt Eljertsson 

(2005, s. 69) är att undvika frågor i känsliga områden, som exempelvis 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 därför 

genomfördes mejlintervjun anonymt för att få så ärliga svar som möjligt. Samtliga fördelaktiga 

aspekter bidrog till valet av denna uppsats undersökningsmetod. Mejlintervjun distribuerades 

sedan via en bifogad länk som sändes med e-post till personer i respektive urvalsgrupper. 

Syftet med mejlintervjun till fastighetsmäklare var att försöka få en uppfattning om hur de 

upplevde konkurrenssituationen på fastighetsmarkanden. 

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 

undersökningen har valfrihet i någon fas av urvalsprocessen. Detta görs bland annat när 

forskaren finner 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). 

Epostadresser till fastighetsmäklare hämtades från respektive hemsida. Enkäten 

skickades till 30 slumpmässigt utvalda fastighetsmäklare från Stockholmsområdet varav 3 av 

de inbjudna fastighetsmäklarna deltog i enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om ca 10 

procent. 
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2.1	  Induktiv	  forskningsmetod	  
Studien har en empirisk ansats som innefattarintervjuer med Fastighetsbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling, Notar, samt forskarna Hans Lind och Rickard Engstöm.  

 
Då denna uppsats erhåller en empirisk arbetssätt som utgår ifrån ett identifierat problem 

används sedan tidigare forskning, teorier, för att utveckla en bättre förståelse för det empiriska 

resultatet (Blomkvist & Hallin, 2014, s.45). Whitemore och Knafl (2005) belyser fördelen med 

litteraturstudier för evidensbaserad forskning och menar på att det finns en styrka i att 

kombinera olika metodologier för att uppnå ett starkt resultat. Den empiriska och litterära 

ansatsen som studien bygger på delas in i kategorier utifrån syfte och forskningsfrågor. 

(Whittemore & Knafl, 2005) Den induktiva forskningsmetoden ger en större förståelse kring 

forskningsområdet och dess betydelse för fastighetsbranschen då det empiriska materialet 

belyser vilka teorier som blir intressanta att komplettera uppsatsen med. (Blomkvist & Hallin, 

2014, s.46) 

 

2.2	  Tillvägagångssätt	  
Den valda metoden koncentrerar sig på att studera konkurrensen på fastighetsmarknaden med 

fokus på bankstyrda mäklarföretag samt bundlings effekter på fastighetsmäklarmarknaden, ur 

ett empiriskt och ett holistiskt perspektiv, som ett fenomen som påverkar branschen i sin helhet. 

Genom en empirisk ansats i form av intervjuer som sedan kombineras med tidigare forskning 

så studeras branschens verklighet. (Bryman, 2011) Med det induktiva metodvalet är det inte 

ovanligt att uppsatsförfattare har ändrat problemformulering och frågeställningar under arbetets 

gång på grund av att det induktiva arbetssättet syftar att låta empiri generera teori. (Blomkvist & 

Hallin, 2014, s.26) Därför har uppsatsförfattare varit öppen för vad empirin innehåller och 

justerat syfte och frågeställningar utefter det. Då studien använder en induktiv metod 

kombinerad med litteraturstudier har uppsatsförfattare inledningsvis skapat en definitionsgrund 

för bankstyrda mäklarföretags inverkan på begränsning av konkurrensen på 

fastighetsmarknaden samt bundlings påverkan där deras effekt på fastighetsmarknaden 

förklaras. I inledning, bakgrund och tidigare forskning användes litteraturstudier, vetenskapliga 

artiklar och digitala källor med kvalitativt ursprung. Den teoretiska referensramen har anpassats 

till det insamlade empiriska data som koncentrerar sig på begränsning av konkurrensen med 

fokus på bankstyrda mäklarföretag samt bundlings effekter. 

 

Uppsatsförfattare vill genom intervjugenomförande tolka, förstå och förmedla insamlad data 

som ”på ett sätt utgör en naturalistisk metod som induktivt studerar ett visst fenomen utan 

förutfattade hypoteser och där begrepp och teori väsentligen växer fram ur det observations- 

och intervjuarbete som undersökaren genomför” (Larsson, 2005,sid. 95). Sammantaget så 

bygger metodvalet på att försöka förstå varför det kan uppstå begränsningar av 
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konkurrenssituationen, om vi har en sådan situation idag och varför det leder till sämre 

kundnytta.  

 

 

2.3	  Litterär	  ansats	  
Studiens teoretiska referensram bottnar i tidigare litteraturstudier i form av tillgänglig 

Litteratur, vetenskapliga artiklar och digitala källor som funnits via sökträffar på internet. 

Elektroniska data som använts har hämtats från relevanta hemsidor på Internet där även 

artiklar från nyhetssajter har använts som har relevans för konkurrensens roll och effekter på 

bostads- fastighetsmarknaden.  

 

Utöver det innehåller den litterära ansatsen även information som har mottagits från 

föreläsningar. 

 
 

2.4	  Empirisk	  ansats	  
De empiriska avsnitten i denna uppsats grundar sig dels på intervjuer med forskarna Hans Lind 

och Rickard Engström från KTH som har forskat i områdena för konkurens på 

fastighetsmäklarmarknaden samt bundling. Vidare har empiriskt material även framkommit vid 

intervjuer med olika mäklarfirmor. 

 

Respondenterna fick intervjuunderlaget skickat till sig innan så att dem kunde fundera kring 

samtliga frågor under intervjuernas gång. 

	  
	  

2.5	  Material	  
Denna studie syftar att ge en djupare förståelse av orsaken till begränsningen av konkurrensen 

samt bundlings effekter på fastighetsmäklarmarknaden genom att använda tidigare forskning i 

form av litteratur, rapporter, artiklar och övriga elektroniska källor. Den litterära ansatsen 

återfinns i kapitlet: Teoretisk referensram.  

 

Utöver de material som använts i den litterära ansatsen har även studien material i 

form av empiriskt underlag som har tillhandahållits via genomförda intervjuer. De intervjuer som 

har hållits med forskarna Hans Lind och Rickard Engström har syftat att främja deras syn på 

begränsningen av konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden orsakat av bankstyrda 

mäklarföretag samt bundlings inverkan på konkurrensen.  

Den insamlade data från intervjuerna, som empirisk ansats, har sedan analyseras, och 

kopplats till den tidigare forskningen. 
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2.6	  Datainsamling	  och	  analys	  
Enligt Bryman (2011:104) skall datainsamlingen och dess analys ske via fyra steg gällande 

material i form av litteraturstudier. Det första steget är att litteraturgranskningen skall ha ett klart 

syfte, det andra steget är att litteraturvalet skall uppnå samtliga kriterier av relevans för studien, 

det tredje steget är att gå igenom all litteratur som uppfyller samtliga krav för att sedan övergå 

till steg fyra som kan redogöra de betydelsefulla faktorerna i den tidigare forskningen. Denna 

typ av insamling vid kvalitativ data skall skapa större förståelse för ämnesområdet genom att gå 

in på djupet och beskriva olika fenomen och tolkningar som sekundärdata. (Kvale, 2014, s.50ff) 

Kvale (2014:50ff) menar att en intervju skall likna ett samtal mellan två personer där den som 

intervjuar fortfarande styr ”samtalet” genom att ha kontroll över intervjun och följa en röd tråd i 

form av ett frågeformulär eller liknande. 

 

Intervjuerna strukturerades upp enligt kriterier för en semistrukturerad intervju som enligt 

Blomkvist och Hallin (2014, s. 71) är ”den allra vanligaste när man bygger upp ett empiriskt 

material med hjälp av intervjumetodiken”. Den intervjuguide som använts i samtliga intervjuer 

återfinns i Studiens ”Bilagor” som presenterar de frågor som ställts och representerar de teman 

som uppsatsförfattare har velat fokusera på. 

	  

2.7	  Intervjuer	  
Studien innehåller fem genomförda intervjuer som har varit semistrukturerade.  

Respondenterna är av olika slag då två av tre intervjuade mäklarföretag var bankstyrda och 

båda forskarna har varit personer som har stor kunskap inom studiens valda ämnesområde 

dock med skilda uppfattningar om bankstyrda mäklarföretags inverkan på konkurrensen samt 

bundlings inverkan. Intervjuerna genomfördes genom mejl. 

 
 

2.7.1	  Urval	  
Studiens genomförda intervjuer bygger på bekvämlighetsurval och ett målinriktat urval som har 

baserats på respondenternas tillgänglighet och relevans till studiens problemformulering och 

syfte så att uppsatsförfattare har kunnat studera och analysera kring det fokusområde som 

studien syftat att mynna ut i. (Bryman 2011, s. 194). Bekvämlighetsurvalet medförde den data 

som behövdes för att kunna erhålla en anständig empirisk ansats som kunde kombinerad med 

den tidigare forskningen för att på så sätt ge en helhetsbild i ämnesområdet (Bryman 2011, 

s.194-196) Den målinriktade urvalsaspekten betyder som sagt att urvalet är gjort genom att 

kolla av respondenterna relevans i relation till problemformuleringen och syfte. (Bryman, 2011, 

s. 434). 
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2.8	  Studiens	  trovärdighet	  
Enligt Bryman (2011:351) består den kvalitativa forskningens trovärdighet av fyra kriterier där 

den första är Tillförlitlighet. En studie blir tillförlitlig om de kvalitativa forskningsreglerna för 

metoden har följt och om respondenterna som deltagit i intervjuerna själva har fått ta del av det 

egna bidraget. Det andra är att studien skall vara överförbar. Detta innebär att studien skall 

erhåller vissa kriterier där det skall gå att kolla om studien kan överföras/användas för individer 

i andra miljöer. Studiens själva metod/forskningsprocess skall kritiskt granskas och godkännas 

(peer reviewed) av andra individer vilket är Brymans (2011, s. 351) tredje krav som är 

pålitlighet. Det sista kravet är att studien går att stödja och bekräfta – studien skall inte 

innehålla egna värderingar och synsätt. Uppsatsförfattare att denna studie uppfyller samtliga 

krav samt att den är enligt Bryman (2011, s. 169) generaliserbar då den ämnat har följt samtliga 

regler och normer inom den valda forskningsprocessen och att studiens resultat vidare kan 

användas för att skapa en förståelse för bankstyrda mäklarföretags inverkan på marknaden 

samt bundlings påverkan på konkurrenssituationen. 
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3 Teoretisk referensram 

För att kunna fördjupa oss och analysera fenomenet ”begränsning av konkurrensen” så har jag 

valt olika teorier som kan förklara varför begränsning av konkurrenssituationen kan uppkomma. 

Först har jag valt att definiera ordet konkurrens med hjälp av boken Vår ekonomi, sedan har jag 

valt Porters berömda ”Five Competetive Forces” som är mycket användbar i 

konkurrenssammanhang eftersom den beskriver förhandlingsläget mellan företag och 

marknaden och sist har jag valt teoribildning om ”bundling” som går ut på att paketera tjänster 

för att stärka sin position på marknaden och öka vinsterna. 

En rad forskare har studerat konkurrensen på företagsmarkanden för en rad olika branscher. 

Forrester har studerat hur det över tid olika perspektiv beskrivit det viktiga med olika externa 

och interna krafter som har format utvecklingen av industrier och marknader (Forrester, 1997). 

Enligt Schumpeters analys är innovationer den drivande kraften bakom industriell utveckling 

och väsentliga barriärer för småföretag att inträda marknaden. Andra forskare har 

uppmärksammat och påpekat det viktiga med barriärer för inträde och utträde ur marknaden 

(Caves & Porter, 1977). Nelson och Winter (1982) har utvecklat och påpekat effekterna av 

ändrade teknologiska och institutionella villkor som kan uppkomma genom statliga regleringar 

vilket kan ändra villkor och konkurrensförutsättningar i marknaden. Aldrich (1999) påpekade att 

evolutionära perspektiv av industriell utveckling vilket variation, urval, retention och kamp bland 

företag är viktiga krafter som skapar konkurrens och utveckling.  

 

3.1	  Definitioner	  av	  konkurrens 

Konkurrens är en situation som uppstår när det finns ett flertal oberoende och med varandra på 

något vis tävlande aktörer inom en given sektor. En sådan sektor kan exempelvis utgöras av en 

ekonomisk marknad, en idrottsgren, eller en biologisk biotop. Konkurrens kan sägas vara en 

form av urvalsförfarande, där de aktörer som är snabbast/starkast/rikast/mest anpassningsbara 

och så vidare normalt har de bästa förutsättningarna. 

Den mest omtalade typen av konkurrens är säljkonkurrens, även om det också finns exempel 

på köpkonkurrens. Konkurrens är gynnsamt för aktörernas motpart, eftersom pris och villkor för 

varan eller tjänsten kommer att hamna på gränsen för ekonomisk lönsamhet för aktörerna. Så 

kallad perfekt konkurrens är sällsynt, och för att en perfekt konkurrens skall kunna uppstå finns 

en rad förutsättningar som först måste uppfyllas: 

• tillräckligt stort antal säljare och köpare 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Marknad_(ekonomi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marknad_(ekonomi)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_sporter_och_idrotter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Biotop
https://sv.wikipedia.org/wiki/Perfekt_konkurrens
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• ingen samverkan bland parterna i marknaden 

• varorna ska vara enkla så att de kan handlas med i stora kvantiteter 

• konsumenterna	  ska ha fullständig information om marknadens utbud och priser 

• tillverkarna ska ha fullständig information om den senaste tekniken 

• det ska vara lätt och smidigt för företag att ta sig in på marknader 

• stordriftsfördelar	  får inte förekomma 

• snabb anpassning till nya villkor 

• marknaden får inte på något vis regleras (Eklund, 2007). 

 

Perfekt konkurrens enligt denna teori är omöjligt att hitta i någon bransch eftersom 

stordriftsfördelar etc. skapas då marknaden domineras av ett fåtal aktörer vilket kan påvisas i 

så gott som alla branscher. Det som vidare kan kommenteras av punkterna ovan är att 

samverkan mellan parterna är svårt att förhindra då det finns stora fördelar av samarbeten mm 

mellan parterna vilket då kan påverkar konkurrensen negativt för oorganiserade aktörer. Att det 

ska vara lätt och smidigt för aktörer att inträda på marknaden kan idag vara problematiskt för 

oorganiserade aktörer eftersom franschislösningar dominerar marknaden idag. 

 

3.2	  	  Porter’s	  Five	  Competetive	  Forces 

Michael Porter är en erkänd ekonom och hans teorier om marknaden är idag välanvända. 

Enligt Porter anpassar sig företaget efter sin omgivning och skapar en strategi som skall ge 

företaget bra intäkter. Alla företag är utsatta för konkurrens, det är normalt på marknaden. Det 

är fem faktorer som avgör hur konkurrensen är utformad: Dessa fem krafter eller hot är de som 

avgör konkurrensläget och lönsamheten i en bransch. Beroende på vilken bransch och vilket 

land eller region företaget verkar i kan givetvis de olika hoten variera i styrka. Enligt Porter är 

det dock utifrån dessa krafter som företaget får lägga upp sin strategi. Att lägga upp en strategi 

är alltså att anpassa sitt företag efter de faktiska förhållanden som råder i företagets omvärld. 

1.Förhandlingsstyrka från leverantörer 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsument
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stordriftsf%C3%B6rdel
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Marknadsreglering&action=edit&redlink=1
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Marknader som är beroende av starka leverantörer tenderar att uppvisa mer konkurrens 

(Porter, 1979). Det finns exempel på marknader där det inte finns ”alternativa leverantörer” 

vilket innebär att förhandlingsstyrkan hos dessa leverantörer blir enorm på dessa marknader. 

Eventuella övervinster i sådana marknader går då till de starka leverantörerna vilket får följden 

av ökad konkurrensen på marknaden. 

I mäklarbranschen är exempelvis kostnader för tidningsannonser, ex bostadsrättföreningar som 

tar betalt för att lämna ut lägenhetsregister etc en förhandlingsstyrka om leverantörerna kan 

genom stordrift pressa ner kostnader för markandsföring etc.  

 

2. Förhandlingsstyrka från köpare 

Större konkurrens på producentmarknaden ger större möjlighet för konsumenter/upphandlare 

att pressa priserna från leverantörer, något som för övrigt är märkbart i mäklarbranschen.  För 

att detta skall fungera är det viktigt att köparen har full information om efterfrågan, gällande 

marknadspriser på arvoden, etc. Om köparen har full information har han större möjlighet att 

förhandla fram förmånliga priser. Det är naturligt att ju mindre förhandlingsförmåga köparna har 

i marknaden, ju mindre blir konkurrensen mellan leverantörerna (Porter, 1979). 

 

3. Hot från substituttjänster 

Substitut är produkter som skulle kunna ersätta en specifik produkt. Substitutprodukter 

begränsar lönsamheten i en bransch genom att erbjuda en likvärdig produkt till lägre pris 

exempelvis mäklarföretag på nätet. Hotet från substituttjänster ses i grund och botten som 

nivån på tjänsternas utbytbarhet. En naturlig följd av tjänster som har nära substitut är att 

tjänstens pris blir kontrollerad av substitutets pris. I extremfall av perfekta substitut så kommer 

substituttjänsterna att efterfrågas om priset är lägre. 

 

4. Hot från nyetableringar 

Porters (1979) analys av lönsamheten och attraktiviteten i en bransch har att göra med hotet 

från nyetableringar. Om det är förhållandevist stora barriärer för inträde i en marknad kommer 

det att resultera i att etablerade aktörer kommer att göra övervinster utan att nya aktörer kan 
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inträda marknaden. Det finns enligt Porters modell (2008) tre kategorier av barriärer i en 

marknad: naturliga barriärer såsom stora kapitalinvesteringar, legala barriärer vilket fodrar 

tillstånd och strategiska barriärer som kan bero på marknadsledande aktörers beteende som 

förhindrar konkurrens. 

Antalet nyetableringar påverkar antalet företag på marknaden vilket i sin tur avgör vilken 

konkurrens som finns. 

 

5. Rivalitet mellan konkurrenter 

Desto mer dynamisk och konkurrensutsatt marknad desto bättre tjänster och produkter kan 

levereras.  

De faktorer som är viktigast är nyetableringshot enligt modellen som består av sex punkter:  

a) Skalfördelar i produktionen b) Kundlojalitet c) Omställningskostnader d) Kostnadsnackdelar 

oberoende av skalfördelar e) Kapitalkostnader f) Regeringspolitik (Porter, 1979). 

 

3.3	  Teoretiska	  analyser	  av	  "bundling"	  
Klassisk ekonomisk teori utgår ofta ifrån grundantagandet att konsumenter är rationella. De 

väljer mellan produkter och tjänster baserat på innehåll och kostnad, och låter sig således inte 

påverkas av hur dessa produkter eller tjänster presenteras. Om man, exempelvis, ska köpa en 

cykel för 2 000 kronor väger man denna kostnad mot den förväntade nyttan och köper cykeln 

om nyttan förväntas överstiga 2 000 kronor. Upprepade studier har dock visat på andra resultat. 

Till exempel har det visats att sättet som man presenterar en investeringsmöjlighet på i många 

fall kan inverka på investeringsbeslutet (Kaas & Jordan 2002, Ru-baltelli m.fl. 2005, Shakrah & 

Iaconneli 2011). Ariely (2008) och Kahneman (2003) hävdar att de rationella modellerna inte är 

psykologiskt realistiska, och vi sägs istället vara begränsat rationella (Simon 1955; 1979).  

I den teoretiska litteraturen om bundling (se t.ex. Lind & Borg, 2010 för en sammanfattning inkl. 

referenser) finns en grundläggande skepsis mot att ett företag säljer ett färdigt paket av 

tjänster. Det går att visa att under vissa antaganden kommer "bundling" att leda till högre 

vinster och lägre konsumentöverskott. En förutsättning är att konsumenterna har olika relativ 

värdering av de olika tjänsterna, dvs. att vissa egentligen bara vill ha A medan andra egentligen 

bara vill ha B – men att företaget tvingar dem att antingen köpa båda eller inte köpa något. På 
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mäklarmarknaden förekommer en "pure bundling" när det gäller kärntjänster som annonsering 

och kontraktsskrivande, men också "mixed bundling" när det gäller olika kringtjänster. 

Den grundläggande mäklartjänsten innehåller ett paket av åtgärder (annonsering, visning, 

kontraktskrivande) och vi har frågat både mäklare och kunder om hur bundet detta paket är. 

Man får inte heller glömma bort att det kan finnas ekonomiska fördelar med "bundling" både 

utifrån transaktionskostnader och stordriftsfördelar, t.ex. att beställa en färdig meny på 

restaurangen eller köpa en "färdigmonterad" dator i elektronikhandeln. Det färdiga paketet med 

grundtjänster som mäklare levererar kan kanske jämföras med de färdiga menyer som vissa 

restauranger erbjuder och som speglar vad många kunder vill ha. Där det finns viss möjlighet 

att välja bort vissa delar av det "färdiga" paketet, främst tidningsannonsering (Lind & Borg, 

2010). 

 

3.4	  Bundling	  i	  andra	  branscher	  

I en artikel från 2004 diskuteras bundlingens effekter för tv-kanaler samt för- och nackdelar 

skriven av Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer och Karl Skoog, ledamot i Sveriges 

Annonsörers verkställande utskott.  

Författarna menar i artikeln att Bundling av tv-kanaler begränsar valfriheten för annonsörerna.  

De konstaterar att de kommersiella tv-husen har börjat slå ihop sina kanaler till ”annonspaket”, 

så kallad bundling, vilket försvårar för annonsörer att arbeta målinriktat och effektivt med sin 

kommunikation. Utvecklingen riskerar att bli ett hinder för effektiv marknadsföring, kontrollen 

minskar och riskerar att spä på den ökande reklamtröttheten, anser intresseorganisationen 

Sveriges annonsörer. Tv-marknaden består i Sverige, förutom SVT, av många mindre kanaler 

som nu koncentreras i tre stora tv-hus, MTG, SBS och TV4. Om alla skulle tillämpa tvingande 

bundling fullt ut, skulle alternativen och den egna kontrollen för annonsörerna bli kraftigt 

begränsad. Det som ligger bakom denna utveckling är att våren 2003 beslutade riksdagen att 

analoga sändningar i marknätet skulle upphöra för att ge plats åt digitala. Övergången gjordes i 

fem etapper, och slutfördes den 29 oktober 2007, då hela landet var digitaliserat. Den nya 

tekniken medförde en del kvalitetsfördelar för tv-tittare, och för tv-bolagen blev det också 

betydligt billigare att sända ut tv, och gjorde det möjligt och lönsamt att starta fler tv-kanaler. 

Det var under den senare hälften av 00-talet då de stora aktörerna inom kommersiell tv byggt 

upp sina tv-hus. Följden av denna utveckling blev att tv-husens försäljningsorganisationer nu 

hade flera kanalers tittarsiffror att sälja ut och utmaningen för dem blev att sälja de nya mindre 

kända kanalerna. Det var då begreppet ”bundling” blev aktuellt i Sverige. Bundling innebär kort 
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att man kan sälja sina kanaler i ett paket och på så sätt få bättre kontroll över sitt lager genom 

att flytta en kampanjs tittarsiffror där man har osålt utrymme. Kostnaden för tittarsiffror blir 

densamma oavsett kanal. MTG var först ut att introducera bundlingen under namnet ”flex” och 

idag kan man till exempel inte köpa TV3 eller TV6 separat utan dessa två kanaler säljs alltid 

ihop.  

Fördelarna anses vara att om man går med på att använda mediaägarnas hela kanalportfölj 

kan priset bli lägre än om man köper vissa utvalda delar. Säkrare TRP-leveranser 

(bruttoräckvidd). Bundling minimerar också risken att kampanjen skadas av oförutsedda 

ändringar i tittandet, då tv-husen kommer att leverera kontakter i de kanaler där tittarna finns. 

Vidare i en utsåld period, bör det vara fördelaktigt att köpa bundlat då tv-husen har större 

möjligheter att rädda en kampanj från underleveranser än om man köpt fasta kanalandelar. 

Nackdelarna innebär en försämrad kontroll då man mer eller mindre överger kontrollen över 

kampanjen till tv-husen.  Att optimera mot exakta målgrupper blir inte möjligt i samma 

utsträckning. 

 

Artikelförfattarna menar att om man tvingar annonsörer att välja bara den ena sidan försvagas tv-

mediet som kanal. Vi anser att det ska vara valfritt för annonsören mellan att bundla kanaler 

eller att köpa dem en och en – utan att bestraffas.  

 

Ur Bundlings effekter på tv-marknaden kan vi dra vissa paralleller till Bundlings effekter i 

mäklarsammanhang då man tvingar kunden att använda sig av bankens eller mäklarföretagets 

tjänster som ett paket och på så sätt minskar kundens valfrihet vilket också leder till en högre 

slutlig totalkostnad för kunden då vinsterna antas plockas hem vid kreditgivning eller övriga 

banktjänster. 
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4 Fastighetsmäklarmarknaden 

4.1	  Hemnet	  
Hemnet är Sveriges mest besökta bostadsmarknad på nätet och startades av Sveriges 

fastighetsmäklare 1998. På Hemnet finns tillgång till nästan alla landets bostäder som är till 

försäljning genom landets fastighetsmäklare. Här kan du enkelt hitta din nästa bostad och för 

fastighetsmäklarna är det en bra marknadsplats för sina objekt. Man hittar alltid ett stort utbud 

av villor, bostadsrätter och fritidshus som är till salu. Det går enkelt och effektivt att leta bostad 

över hela landet. Hemnets utbud uppdateras varje timma och det finns kartor, 

vägbeskrivningar, bilder, kalkyler, visningstider m.m. 

Hemnet står som leverantör av marknadsföringstjänster på nätet för 90% av alla transaktioner. 

Det gör hemnet till marknadsledande. Enligt hemsidan har Hemnet 1,6-1,8 miljoner besökare 

varje vecka och har ca 220000 bostadsannonser varje år. Detta gör Hemnet som en leverantör 

av mäklartjänster. till en stark förhandlingsaktör. Hemnet ägs av fyra aktörer: Swedbank, 

Svensk fastighetsförmedling, Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet (Hemnet, 2016). 

 

4.2	  Fastighetsmäklarföretag	  i	  Sverige	  

Fastighetsbyrån  

Grundat 1966. Helägt dotterbolag till Swedbank med ca 1500 medarbetare. Har ca 250 kontor i 

Sverige. Företaget är grundat 1966. Företaget drivs i franchiseform där varje kontor har en eller 

flera franchisetagare. Företaget förmedlade ca 48 000 bostäder till ett försäljningsvärde av 93 

miljarder kronor. Fastighetsbyrån förmedlar framförallt bostäder såsom villor bostadsrätter och 

fritidshus även utlandsbostäder, jordbruk, kommersiella fastigheter samt företag. 

Fastighetsbyrån är marknadsledande på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning 

och i antalet affärer (fastighetsbyran, 2016). 

För att kunna möta framtida behov och vara ett mäklarföretag som attraherar både kunder och 

anställda satsar Fastighetsbyrån på kontinuerlig utveckling av produkter, tjänster och system 

samt internutbildning. Bud-on-line och värde-on-line är två exempel på kostnadsfria tjänster 

som Fastighetsbyrån erbjuder sina kunder. Tjänsterna innebär att kunden fortlöpande kan få 

information angående budgivningen respektive värdeutvecklingen på sin bostad via Internet 

eller sms. Vidare erbjuder Fastighetsbyrån förmånliga finansiella tjänster samt försäkringar till 

sina kunder. Gällande priset så finns det inget fast pris utan i likhet med andra mäklare erhålls 

en provisionbaserat på försäljningspriset. Provisionens storlek beror i sin tur bland annat på 

vilken typ av objekt försäljningen gäller (fastighetsbyran, 2016). 
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Källa: Konkurrensverket (2014) 
 

Svensk Fastighetsförmedling   

Helägt av franchisetagarna (tidigare Danske bank). Har ett starkt samarbete med Swedbank 

och SEB. Företaget är grundat 1937. Företaget har ca 230 kontor och 1200 medarbetare.  

Företaget drivs idag i franchiseform där varje kontor har en eller flera franchisetagare. Idag har 

bolaget ca 200 franchisetagare. Under 2015 förmedlade Svensk Fastighetsförmedling mer än 

32 000 villor, fritidshus och bostadsrätter samt kommersiella fastigheter, rörelser och lantbruk 

till ett sammanlagt värde av 65 miljarder kronor (svenskfast, 2016). 

Företag Etablerat Antal 

kontor 
Antal 

län 

 
Format 

Fastighetsbyrån 1966 250 21 
 
Franchise 

Svensk 

Fastighetsförmedling 

1937  230 21 
 
Franchise 

Länsförsäkringar 2001 138 21 Franchise 

Mäklarhuset 1998 130 21 
 
Frivillig fack. 

Skandiamäklarna 1980 78 17 
  
 Franchise 

HusmanHagberg 1997 74 15 
 
Franchise 

Mäklarringen 1981 70 16 
 
Franchise 
 

ERA 2000 58 14 
 
Franchise 

Bjurfors 1965 46 8 
 
Filial+Franchise 

Notar 1987 30 3 
 
Franchise 

Svenska Mäklarhuset 1990 26 2 
 
Franchise 

Erik Olsson 1997 6 3 
 
Filial+Franchise 
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Svensk Fastighetsförmedlings vision lyder: ”Vi ska vara det självklara valet för människors 

boendefrågor i alla livssituationer.” 

Vidare erbjuds ekonomisk rådgivning samt skydd för såväl köpare som säljare genom deras 

olika försäkringar som kan ses nedan: 

• Varudeklarerat - Varudeklarerat är en försäkring och ett bevis för att huset är besiktigat. 

Genom Varudeklarerat är både säljaren och köparen garderad mot så kallade dolda fel och 

brister som kan upptäckas efter försäljningen. 

Bosäkrat - Bosäkrat är en "märkning" och en garanti för att bostaden håller ett visst 

bestämt skick och säljare och köpare undviker diskussioner om eventuella fuktskador 

efter köpet. 

• Boförsäkring – Boförsäkring är en boendeförsäkring med förmånliga villkor. Svensk 

Fastighetsförmedling erhåller en provision baserat på försäljningspriset (svenskfast, 2016). 

 

Länsförsäkringar  

Helägt av Länsförsäkringar AB. Företaget är grundat år 2006. Har idag ca 160 kontor med ca 

590 medarbetare. Företaget drivs i franchiseform där varje kontor har en eller flera 

franchisetagare. Med kundägda Länsförsäkringars starka varumärke inom bank och försäkring i 

ryggen erbjuder vi både köpare och säljare en trygg fastighetsförmedling. Vi följer kunden 

genom hela affären, från lånelöftet till det försäkrade boendet och med rådgivning kring 

sparande och reavinster. Vi är den snabbast växande mäklargruppen i landet och i vår fortsatta 

expansion söker vi kontinuerligt nya medarbetare som vill utvecklas i ett värderingsstyrt och 

kundorienterat företag tillsammans med de lokala länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar 

Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största 

aktören i branschen (lansforsakringar, 2016). 

 

Mäklarhuset  

Helägt av franchisetagarna. Varje kontor har en eller flera franchisetagare. Grundat år 1973. 

Har idag ca 120 kontor och ca 550 medarbetare 

Mäklarhuset är idag Sveriges största privatägda mäklarkedja (Mäklarhuset, 2016). 
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Skandiamäklarna  

Helägt av privata ägare och franchisetagarna. Har samarbetsavtal med Danske Bank. 

Företaget är grundat år 1980. Företaget har ca 90 kontor och ca 500 medarbetare. Bolaget 

drivs i franchiseform där varje kontor har en eller flera franchisetagare. Skandia Mäklarna 

startades 1980 i Stockholm och expanderade kraftigt mellan åren 1985-1990.  Endast ett av 

dessa kontor är ägt av Skandia Mäklarna själva medan resterande är franchisekontor. 

I september 2005 förvärvades Skandia Mäklarna av Danske Bank som genom sitt samarbete 

erbjuder en rad olika finansieringsprodukter såsom lånelöfte, handpenningslån, 

överbryggningslån, bokapitalkonto och duoflex. Ett lånelöfte är ett löfte från banken att man får 

låna en viss bestämd summa för att köpa ett objekt. Handpenningslån hjälper köpare, som 

inte hunnit sälja sin tidigare bostad, att täcka den handpenning som oftast krävs vid köp av 

objekt. Överbryggningslån hjälper köpare som inte hunnit sälja sitt tidigare boende genom 

finansiering av det nya huset i väntan på att det gamla ska bli sålt. På bokapitalkontot kan en 

säljare placera det frigjorda kapitalet vid en försäljning. Duoflex är en unik tjänst som 

underlättar för personer med bolån då man får samma ränta på sitt sparande i banken som på 

bolånet. Via Skandia Mäklarna får man som säljare tillgång till försäkringar som täcker de flesta 

problem som kan uppstå när man säljer sitt hem. De har olika trygghetsförsäkringar för villa och 

bostadsrätt då bostadsrätter oftast säljs till ett pris per kvadratmeter och det då är viktigt att 

arealen är rätt mätt. I trygghetsförsäkringen för bostadsrätt ingår även ett trygghetsavtal med 

Anticimex. Skandia Mäklarna samarbetar med inredare som hjälper till att ge förslag för att 

snygga till objektet inför visningar och fotografering, så kallad homestyling. Som säljare får du 

tillgång till en inredare som lägger upp en bild över vilka förändringar som bör göras samt ge ett 

kostnadsförslag på eventuella förändringar. De grundläggande kriterierna som Skandia 

Mäklarna går efter när de ska erhålla provision är vilken typ av fastighet det är, vilket område 

fastigheten är belägen i samt vilket utgångspris fastigheten har. Men även den mänskliga 

faktorn kan tillkomma, exempelvis om säljaren tar in offerter från flera olika fastighetsmäklare 

sätts mäklaren i en konkurrenssituation som den tar hänsyn till. Det spannet en mäklare på 

Skandia Mäklarna arbetar med gällande provisionen ligger mellan 2-5 % av försäljningspriset 

(skandiamaklarna, 2016). 

 

Husman Hagberg   

Helägt av franchisetagarna. Företaget är grundat år 1997. Företaget har ca 80 kontor runt om i 

landet och ca 350 medarbetare. Bolaget drivs i franchiseform där varje kontor har en eller flera 

franchisetagare. Vi är en privatägd, oberoende och entreprenörsdriven kedja med korta, 



	   26	  

snabba beslutsvägar med fokus på expansion och försäljning. Vår grundsyn är ett sätt att 

tänka, vara och agera som möter respekt, inger trygghet och förtroende. Människor som anlitar 

oss ska känna att här är ett mäklarföretag som har kunskapen och som bryr sig. Därför är varje 

mäklare som bär namnet HusmanHagberg välutbildad, engagerad och intresserad av sina 

medmänniskor. En av våra styrkor är vår lokala förankring. Du kan vara säker på att mäklaren 

kan sitt område. Oftast bor de själva där. De vet var närmaste skola, dagis eller strövområde 

ligger. Vi törs med andra ord garantera att vi kan vår marknad och därmed också har de bästa 

förutsättningarna för en lyckad bostadsaffär (husmanhagberg, 2016). 

 

Mäklarringen  

Helägt av franchisetagarna (medlemsägd). Företaget är grundat år 1980. Företaget har ca 70 

kontor och ca 200 medarbetare. Bolaget drivs i franchiseform där varje kontor har en eller flera 

franchisetagare (maklarringen, 2016). 

 

Electronic Realty Association (ERA) 

ERA har runt om i världen 3 000 kontor och 32 000 sälj- och mäklarrepresentanter, varav 150 

personer är verksamma i Sverige. Samtliga mäklarkontor ägs och drivs självständigt i ett 

franchisekoncept. ERA grundades 1972 och är ett av de ledande företagen i 

fastighetsmäklarbranschen. Huvudkontoret ligger i Stockholm och VD är Peter Yllmark. 

Alla bostäder som förmedlas via ERA är försäkrade. De har till exempel en 30 dagars 

försäkring för vitvaror. Om exempelvis diskmaskinen skulle gå sönder i det nyinköpta huset 

täcks den av försäkringen. Detsamma gäller den tidigare bostaden om även den förmedlas via 

ERA. I den tidigare bostaden skyddar försäkringen vitvarorna fram till tillträdesdagen för 

säljaren. ERA innehar även en dolda felförsäkring samt en förlängd köptrygghetsförsäkring i 

sitt försäkringssortiment. ERA ger alla sina säljare ett garantiåtagande som enklast kan 

förklaras som en nöjd-kundgaranti. 

 

Garantin är ett skrivet avtal som lovar att säljaren exempelvis får tillgång till ERA:s 

marknadsförings- och säljprogram samt att den ansvariga fastighetsmäklaren har regelbunden 

kontakt med säljaren om hur försäljningen går. Åtagandet består av 11 punkter och bryter ERA 

mot någon av dessa punkter har säljaren rätt att säga upp avtalet med ERA om felet inte rättats 

till på 10 dagar. Garantin har en räckvidd på 90 dagar i samband med rätten att sälja objektet. 
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ERA tar ut en provision som är baserad på vilken typ av objekt det är, vilket område fastigheten 

ligger i samt vilka verktyg som ska ingå. Olika verktyg som kan ingå är bland annat 

fotografering och annonser. ERA tar även hänsyn till den risk som medföljer samtliga objekt 

(erasweden, 2016). 

 

Bjurfors  

Helägt av Privata ägare. Företaget är grundat 1965. Företaget har ca 55 kontor och ca 400 

anställda. Bolaget drivs i franchiseform där varje kontor har en eller flera franchisetagare.	  Fokus 

ligger framförallt på storstadsregioner; Stockholm, Göteborg och Malmö. Utöver dessa städer 

finns även andra attraktiva orter; Helsingborg, Åre, Bohuslän, Uppsala och Västerås. Bjurfors 

satsar inte på att vara marknadsledande i hela Sverige och tävlar av denna anledning inte med 

mäklarbyråer som finns placerade på varje ort i Sverige. På de platser Bjurfors finns benägna 

ska de finnas på topplistan, antingen ligga etta, tvåa eller trea. Storväxtmässigt finns Bjurfors 

idag på en sjätteplats. Utöver Sverige finns fyra kontor i Spanien och ett i Frankrike (bjurfors, 

2016). 

Notar  

Helägt av Privata ägare. Företaget är grundat 1997. Företaget har ca 30 kontor och ca 130 

medarbetare. Bolaget drivs i franchiseform där varje kontor har en eller flera franchisetagare. 

Det första kontoret öppnades på Linnégatan i Stockholm. Det kontoret finns kvar än idag och 

har med tiden fått sällskap av många fler. År 2009 valde den svenska och den norska delen av 

företaget att gå skilda vägar och Notar Sverige AB bildades. Notar Sverige AB köpte samtliga 

rättigheter till varumärket Notar i Sverige och företaget valde en ny inriktning. Notar blev en 

renodlad franchisekedja och det första kontoret i ny regi öppnades i Hammarby Sjöstad. Allt fler 

kunder har förstått betydelsen av en kraftig marknadsföring när man säljer sin bostad och 

alltfler har hittat sin drömbostad (notar, 2016). 
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Svenska Mäklarhuset 

Har idag 26 bobutiker i Stockholm och Uppsala. Vårt entreprenörskap har sedan starten 1990 

skapat en framåtanda i kedjan, där de lokala bobutikerna får utveckla sina marknader. Detta är 

en av anledningarna till att vi växte med 30% förra året och fortsätter att växa i år. Varmt 

välkommen till den lokala och personliga mäklaren med den stora kedjans alla resurser 

(svenskamaklarhuset, 2016)! 

 

Erik Olsson  

Helägt av Privata ägare. Företaget är grundat 1997. Företaget har ca 10 kontor och ca 220 

medarbetare.	  Finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Varberg och Skanör-Falsterbo, och 

söker hela tiden efter nya områden att etablera sig i. Företaget har som filosofi att om kunden 

är ute efter det billigaste priset så går man inte till Erik Olsson, men är man ute efter ett företag 

med stora resurser och mycket kringtjänster så är Erik Olsson helt rätt	  (erikolsson, 2016). 

 

Hemverket.se 

Hemverket.se bildades under hösten 2006. Fast pris 10000 kr oavsett vad eller var du säljer. 

Filosofin för Hemverket.se är att säljaren är den person som kan sin bostad bäst och är därför 

bäst lämpad som säljare av bostaden. Hemverket.se kommer in i bilden genom att de bistår 

med de tjänster som behövs kring bostadsaffären såsom ekonomisk och juridisk rådgivning. 

Genom att ha tagit kontakt med ett utländskt försäkringsbolag kan Hemverket.se erbjuda en 

doldafelförsäkring för 5 500 SEK, vilken skyddar säljaren i tio år mot dolda fel. Anledningen 

till ett samarbete med ett utländskt försäkringsbolag är att de svenska försäkringsbolagen 

enbart tecknar doldafelförsäkringar med etablerade traditionella fastighetsmäklare. 

Annonsering av objektet om man anlitar Hemverket.se sker på den egna hemsidan, 

Blocket.se,Alltombostad.se, Allaannonser.se, Leta.se, Boplatssverige.se, Metromarknad, 

Annonsguiden, Annonsfynd.se och Hus.se. 
 

4.3	  Analys	  av	  fastighetsmäklarmarknaden.	  

Utvecklingen av Hemnet är en mycket viktig kraft då det gäller att forma konkurrensen på 

fastighetsmäklarmarknaden. Eftersom Hemnet i praktiken har monopol på marknaden så har 

det varit mycket problematiskt för konkurrenter att inträda marknaden. 
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Fastighetsmäklarmarknaden består av ett antal relativt stora mäklarbyråer. De tre största är 

Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar. Uträknat på andel listade 

försäljningar utgjorde dessa tre byråer över 50 procent av marknaden år 2015.  De 

bank/försäkringstyrda mäklarföretagen dominerar mäklarbranschen. Det kan utan tvekan 

konstateras att det förefaller som en viss konkurrensfördel med bankstyrda mäklarföretag. 

Dagens situation upplevs dock som hanterbar av de flesta mäklarföretag. Om kartan ritas om 

så att vi får en större koncentrering av ägandet av de större mäklarföretagen så kan det 

medföra att en begränsning av konkurrensen blir uppenbar och någon form av reglering kan 

komma att efterfrågas på marknaden. Sedan den ekonomiska krisen efter år 2000 så har 

fastighetspriserna ökat vilket förmodligen har inneburit att de allra flesta mäklarföretag överlevt 

på något sätt och fokus har inte legat på att det kan ha funnits en begränsning av konkurrensen 

på fastighetsmäklarmarknaden. 

 

4.4	  Kommentar	  kring	  teorier	  om	  konkurrensbildning 

Porters Five competetive forces behandlar konkurrenssynvinkel ur ett perspektiv som ger en 

bra inblick i hur konkurrenssituationen ser ut för mäklarföretag överlag. Mäklarföretagen 

konkurrerar med vad de bäst kan erbjuda kunden och då främst i marknadsföringskanaler med 

annonsering på nätsidor, tidningsannonser samt kontakter som man byggt upp via kundbas 

samt förfrågningar. Vidare har vi mäklarföretagets varumärke samt mäklarens “varumärke”. För 

att vara som mest konkurrenskraftig så måste mäklarföretaget erbjuda det bästa slutliga 

resultatet för marknadens bästa pris. På Stockholms mäklarmarknad så har vi en situation där 

kunden har väldigt många mäklarföretag att välja mellan vilket skapar hårda 

konkurrensförutsättningar för mäklarföretagen. Nischade mäklarföretagen med typ av fastighet 

eller lokal förankring blir till viss del en konkurrensfördel tex Skärgårdsmäklarna, 

Södermäklarna, Brommamäklarna etc.  

Nya aktörers inträdesbarriär kan vara ganska hög även om kostnaden för att sätta igång ett 

mäklarföretag inte förefaller som högt men konkurrensförutsättningarna har generellt skapat 

kedjeanslutna företag i mycket högre utsträckning vilket har blivit en bättre förutsättning för 

mäklarföretagens överlevnad. 

Nya substitut på konkurrensmarknaden såsom internetalternativ (exempel Hemverket) har 

hitintills inte haft någon märkbar betydelse för konkurrenssituationen men såsom allt annat i 

den dynamiska nya ekonomin så bör även internet bli en faktor att räkna med i framtiden som 

kommer att påverka mäklarföretagens sätt att arbeta i högre utsträckning än idag. 
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När det gäller paketering av tjänster och helhetslösningar så är det en allmän trend att kunder 

efterfrågar helhetslösningar såsom att kunna sälja sin bostad samt köpa sin nya bostad hos 

samma mäklare och att finanseringsfrågan bör på något sätt vara knutet till mäklarföretaget. 

Där kan man tycka att bra samarbeten mellan mäklarföretag och bank bör vara tillräckligt 

effektivt för kunden. Det kan innebära att mäklarföretagen kan erbjuda lägre provisioner för 

kunden vid förmedling av bostäder men kan då även få ut en viss provision då man förmedlar 

lånet.  
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5 Rapporter 

5.1	  Konkurrensverkets	  rapport 

Ett antal mäklarföretag ägs idag helt eller delvis av banker som är intresserade av att ge lån till 

bostadsköpare. Man kan ställa sig frågan; Innebär denna koppling problem ur 

konkurrenssynpunkt på mäklarmarknaden? Man skulle t.ex. kunna tänka sig att bankerna av 

olika skäl ger förmånligare lån till kunder som kommer via den egna mäklarfirman, dvs. att detta 

mäklarföretag kan se till att kunderna får bättre lån. Detta gör i så fall att andra företag får 

svårare att konkurrera och det skulle i ett extremfall kunna leda till att ett litet antal 

bankkontrollerade mäklarföretag dominerar marknaden med lägre priskonkurrens som följd. 

Till sist bör nämnas att vi analyserat kopplingen mellan banker och mäklarföretag. Att banker 

köpt mäklarföretag bedömer vi främst beror på att banken därmed kan få kontakt med 

presumtiva kunder och därmed utmana etablerade aktörer på bolånemarknad. Därmed kan det 

bidra till att öka konkurrensen på bolånemarknaden. Det finns dock en risk att en kund som just 

köpt en ny bostad och ska sälja sin befintliga bostad "rekommenderas" att välja bankens 

mäklarföretag även om detta kanske inte är det mest prisvärda. För att inte störa relationen till 

banken kan kunden då välja "fel" mäklarföretag. Vi bedömer inte att detta är ett stort problem 

men en tänkbar åtgärd är att bankerna uppmanas att inte ge sådana rekommendationer (Lind & 

Kopsch, 2014:3).  

Enligt Porters modell så ger detta en mycket stark ställning för leverantören av tjänster samt 

reducerar nyetableringshot eftersom nya aktörers inträde i marknaden begränsas. Porters 

modell ger här en viss indikation på att konkurrensen begränsas med så starka dominerade 

aktörer på marknaden. 

 

5.2	  Fastighetsmäklaren	  och	  banken	   

Mäklarföretaget erhåller ökad konkurrenskraft och kan stärka sin position på mäklarmarknaden. 

Därmed kan konkurrensen störas då andra mäklarföretag inte får konkurrera på samma villkor. 

Samtidigt som mäklarföretaget gynnas av ett samarbete, kan även banken dra avgörande 

fördelar av detta samarbete genom att erhålla kunder på den privata bostadsmarknaden. Med 

hjälp av fastighetsmäklarföretag kan en bank erhålla kunder som eventuellt inte annars hade 

sökt sig dit för att nyttja bankens finansiella tjänster (Malmgren & Nilsson,2014). 



	   32	  

Även i detta arbete ger porters modell en klar indikation på att baksamarbeten stärker 

leverantörens position på marknaden vilket innebär att konkurrensen begränsas och nya 

aktörers inträde begränsas. 

 

5.3	  Konsumentens	  val	  av	  mäklare 

Tre faktorer har visat sig vara avgörande i valet av fastighetsmäklare. Den första är förtroende 

för mäklaren som person framför allt men att mäklarfirmans rykte och image speglar seriositet 

spelar också en stor roll. Den andra gäller personkemin mellan säljaren och 

fastighetsmäklaren. De måste trivas tillsammans och det måste fungera att arbeta tillsammans 

under den period som försäljningen tar. Den tredje är fastighetsmäklarens bemötande mot 

kunden, att mäklaren uppträder professionellt och har förståelse för kundens behov. Mäklaren 

ska vara engagerad och hela tiden hålla säljaren uppdaterad och informerad om vad som 

händer i affären. Till skillnad från tidigare studier på området har även hårda värden som 

arvodets storlek och tjänstens innehåll visat sig ha betydelse (Hjulström, 2011).  

Detta visar på att Porters modell ger köparen en förhandlingsstyrka och kan pressa priset 

genom att kunden väljer mäklare med basis på mjuka värden såsom personlighet, förtroende, 

bemötande etc och då lätt kan sortera bort mäklare som ger fel intryck eller vill ha för mycket 

betalt. 

 

5.4	  Faktorer	  som	  generellt	  styr	  kundens	  val	  av	  mäklare 

Tre faktorer har visat sig vara avgörande i valet av fastighetsmäklare bland de av mig 

intervjuade respondenterna. Det första är fastighetsmäklarens personlighet. Det andra gäller 

arvodets storlek.  Det tredje är  fastighetsmäklarens rykte. Dessa faktorer återfinns även i andra 

liknande uppsatser som några av de viktigaste faktorerna för bostadssäljare när det kommer till 

valet av fastighetsmäklare (Ayobi,2014).   

Porters modell blir även här tillämplig på att kunden har ett bra förhandlingsläge och lätt kan 

sortera bort mäklare som ger fel intryck, vill ta för mycket betalt etc. 
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5.5	  Analys	  av	  rapporterna	  ovan	  om	  fastighetsmäklarmarknaden 

Ur ett samhällsekonomiskt effektivt perspektiv så är ju en perfekt konkurrens det optimala. Dels 

så får man “korrekta” marknadsmässiga priser på tjänsten/produkten och dels så blir det 

svårare för dominerande aktörer att få övervinster pga begränsning av konkurrensen och 

marknaden fungerar effektivt. Vid perfekt konkurrens så uppkommer inga övervinster utan 

vinsterna återspeglar konkurrenskraften för produkten eller tjänsten. Det man kan tolka av 

rapporterna om bankstyrda mäklarföretag är att de kommer åt viktiga kreditkunder via 

mäklarföretagen. Målsättningen för bankerna är ju förstås jakten på kreditkunder vilket tyvärr 

skapar en vinklad konkurrensförutsättning för mäklarföretagen. Av undersökningen så framstod 

mäklarens attribut som väldigt viktiga i kombination med mäklarföretagens varumärke som den 

representerar. Sammanfattningsvist visar Konkurrensverkets rapport och Fastighetsmäklaren 

och banken på att banksamarbeten och paketering av tjänster ”Bundling” riskerar att begränsa 

konkurrensen för fastighetsmäklarföretag som inte har samma förutsättningar till 

banksamarbeten. 
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6 Empiri 

Intervjuer har hållits med Hans Lind på KTH, Rickard Engström och han vid KTH samt tre 

kontorschefer på tre olika mäklarföretag. Undersökningens syfte är att försöka få en uppfattning 

om konkurrenssituationen på mäklarmarknaden. Intervjuunderlaget för mäklarföretag skulle 

kunna göras mycket större för att få en större tillit till undersökningen, men av ca 30 utskick så 

valde endast tre fastighetsmäklare att besvara intervjuunderlaget.  

 

6.1	  Intervju	  med	  Hans	  Lind	  (KTH) 

Bankers ägande av mäklarföretag beror främst på att banker vill nå ut till viss målgrupp och är 

inte förknippat med att mäklarföretag har god avkastning jämfört med andra investeringar. 

Bankers exponering mot fastighetsmarknaden är främsta anledningen till att banker vill äga 

mäklarföretag. Risker med koncentrering av ägandet av mäklarföretag bedömdes som liten 

även om risken alltid finns eftersom det finns många andra mäklarföretag inkl Hemverket. 

Risken med starka lobbygrupper såsom banksektorn bedömdes som liten eftersom det även 

finns lobbygrupper mot exempelvis banksektorn. Riskerna med begränsning av konkurrensen 

bedömdes som liten då bankstyrda mäklarföretag skulle kunna få konkurrensfördelar eftersom 

det antas inte påverka kundens val så mycket. 

 
6.2	  Intervju	  med	  Rickard	  Engström	  (KTH)	  	  

Engström anser att konkurrenssituationen är långt ifrån optimal, dock måste man se det ur ett 

relativt perspektiv. Att vi har oligopol och naturliga monopol i vissa branscher (ex. Hemnet) är 

aldrig gynnsamt för konsumenten eller andra konkurrenter. Stora problemet är bankägande 

eller att försäkringsbolag har ägarintressen i fastighetsmäklarbranschen. De största och 

allvarligaste synergierna blir i form av gemensam marknadsföring, gemensamt varumärke samt 

att man använder gemensamma kundregister. Det är en komplicerad fråga och svår att mäta 

men visst får det enorma effekter att man har gemensam logga och gemensamt varumärke. 

Problemet med konkurrensförutsättningarna i marknaden med bankstyrda mäklarföretag är 

främst etableringshinder samt svårigheten att rekrytera personal. Ett ytterligare problem är 

ägandet av Hemnet som kan tvinga ut mindre aktörer genom att höja avgifterna. Att Hemnet 

har dubblerat sin vinst senaste året är ett tecken på ett naturligt monopol som är förödande för 

konsumenten och konkurrensen. Ett sätt att förbättra konkurrenssituationen på 

mäklarmarknaden är att förbjuda att banker eller försäkringsbolag äger mäklarföretag samt 

förbjuda försäljning av kringtjänster och renodla tjänsten. Detta för att konsumenten ska kunna 



	   35	  

jämföra olika erbjudanden men främsta skälet är objektiviteten, en konsument ska aldrig tvivla 

på att fastighetsmäklaren har en annan agenda än den som konsumenten betalar för. Fokus 

ska vara på att optimera nyttan av tjänsten med koppling till § 8 FML. Alla fastighetsmäklare 

rekommenderar sina bankpartners men det är inte rimligt att alla erbjuder de bästa villkoren, en 

fastighetsmäklare bör erbjuda den som erbjuder bäst villkor och utan ersättning. Dominerande 

aktörer med kontroversiella ägarstrukturer skapar en konkurrens som inte gynnar kunden. Den 

svenska marknaden är unik och det har inte gjorts mycket forskning inom området i Sverige. 

Bundling skapar etableringshinder på marknaden, vi behöver få in nya offensiva, duktiga , 

välutbildade och kreativa företagare i den här branschen. Många som erbjuder banktjänster vill 

förstås bara samarbeta med stora aktörer därav skapas ett etableringshinder. Ett problem som 

funnits under lång tid gäller rekrytering, där vissa aktörer med sin styrka kan erbjuda ett antal 

intag kopplat till deras bank eller försäkringsbolag. Lagen ändrades genom § 14 FML tillät 

förmedling eller försäljning av kringtjänster för fastighetsmäklaren. Lagen blev ett slag i luften 

då i princip ingen effekt av nya lagen uppnådes. Den skrevs även på ett sätt som skapar mer 

förvirring än klarhet med gränsen för ”ringa” värde och ingen förklaring av antalet 

”bundlingsarvoden” vid varje affär. Skillnaden mellan de kedjeanslutna, de bankägda, eller de 

fristående aktörerna är inte så stora vid paketering av rena mäklartjänster. Det finns dock en 

risk att dessa skillnader kommer att öka när konkurrensen ökar och kampen om objekten 

hårdnar. Fastighetsmäklaren med bankägande eller försäkringsägande har dock större 

marginaler på helheten av affären. Bundling skapar etableringshinder, där det stora problemet 

är etablering. Andra problem för etablering är bristen på fastighetsmäklare där vi ser en trend 

att många fastighetsmäklare väljer kedjeanslutna, bank eller försäkringsägda mäklare. Bristen i 

branschen har varit påtaglig sedan början på 2000-talet men det har öppnat upp många nya 

utbildningsplatser och mäklaryrket har fått högre status så vi bör se klara förändringar. Det är 

för lite forskning på begreppet ”Bundling” i mäklarsammanhang i Sverige. Men internationell 

forskning visar just svårigheten att värdera och bedöma kärntjänsten samt etableringshinder. 

Jag anser att man bör förbjuda ”bundling” och fokusera på kärntjänsten. På lång sikt kommer 

konsumenten tjäna på att nya aktörer kommer in på marknaden och konkurrensen inte 

hämmas av ägarstrukturer som är tvivelaktiga. Mäklarbranschen borde agerat för länge sen 

men dessa aktörer är för starka, de har stort inflytande hos Mäklarsamfundet. Att 

konkurrensmyndigheten inte agerat beror nog på att media inte agerat, de har inte kunskaper 

och inget intresse då mäklarbranschen är en relativt liten bransch med bara 6800 medlemmar.  
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6.3	  Intervju	  med	  fastighetsmäklare	  om	  konkurrens	  på	  
fastighetsmäklarbranschen 

Tre mäklarfirmor valde att delta i intervjun och det var Svensk Fastighetsförmedling, 

Fastighetsbyrån och Notar. De intervjuade är kontorschefer i något av bolagens kontor i 

Stockholmsområdet. Betyg 1 innebär svag koppling och betyg 5 innebär stark koppling! K 

Konkurrenssituationen på svensk fastighetsmarknad bedömdes som sund och aktörerna 

ansågs konkurrera på liknande villkor. Två mäklare gav betyget 4(5) och en mäklare gav 

betyget 5(5) vilket ger en god indikation på att konkurrensen upplevdes som sund av mäklarna.  

Kommentarer: Konkurrensen speglar marknaden, men naturligtvis kan den lilla mäklaren inte 

erbjuda samma möjligheter som den stora och måste därför försöka konkurrera med lägre pris. 

Varumärket tar dig framför allt till dörren, när du som mäklare väl är hos kunden görs 

bedömningen mycket utifrån vem du är som person. De små bolagen kommer gradvis att 

försvinna med tiden, såvida de inte nischar sig starkt på en lokal marknad. I övrigt är 

konkurrensen sund. 

Alla mäklare svarade att det fanns starka konkurrensfördelar med att vara kedjeanslutet 

mäklarföretag. Alla mäklare gav betyget 5.  

Två mäklare svarade med betyg 3 och en med betyg 5 på frågan om det fanns starka 

konkurrensfördelar med att exempelvis vara bankägd mäklarföretag?  

Kommentarer: Tillgång för hjälp till nya affärer, nackdel då vissa kunder av princip föredrar en 

annan bank. Förutsätter dock att banken aktivt säljer in sina mäklare. 

På frågan om det finns risk för att inträdesbarriärer blir orimligt höga för ej 

kedjeanslutna mäklarföretag vilket kan göra det svårare att starta ej kedjeanslutna 

mäklarföretag svarade Två mäklare svarade med betyget 3 och en med betyget 2. 

Kommentarer: För att lyckas måsta man sannolikt nischa sig i någon form. Nej. Att starta är 

inget problem. Att överleva är desto svårare 

På frågan om det skulle det vara optimalt ur konkurrenssynvinkel om det fanns regleringar för 

ägande av mäklarföretag för dominerande aktörer svarade mäklarna med betygen 1,2 

respektive 5. Kommentarer: Regleringar gynnar sällan kunden. Vi ska nog undvika 

monopolsituationer på lokala marknader. 
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På frågan hur viktigt mäklarföretagets varumärke för kundens val gav mäklarna betygen 3,4 

respektive 5. 

På frågan om hur viktigt ni tror det är för kunden att få lägsta provision vid val av mäklare 

svarade två mäklare med betyget 2 och en mäklare gav betyget 4. 

Kommentarer: De finns de som tycker det är viktigt, men det är oftast viktigare med maximalt 

slutpris, vilket småmäklarna har svårt att leverera. Ett lågt arvode gör inte att du får in affären 

om inte kunden tror på dig som mäklare. Många kunder ser inte skillnaderna i utbud utan 

fokuserar enbart på arvodet.  

 

6.4	  Sammanfattning	  av	  intervjuer	  med	  Hans	  Lind,	  Rickard	  Engström	  samt	  de	  
olika	  mäklarföretagen	  	  

Konkurrenssituationen hos mäklarföretagen bedömdes som tuff med fördel av starkt 

varumärke. Överlag så bedömdes konkurrenssituationen som hanterbar för kedjeanslutna 

mäklarföretag. Alla mäklare var överens om att det var en mycket stark konkurrensfördel med 

att vara ett kedjeanslutet mäklarföretag. Det upplevdes som väldigt tufft att vara helt oberoende 

mäklarföretag och konkurrera på Stockholmsmarknaden. Det upplevdes som en 

konkurrensfördel att vara bankägt mäklarföretag. För nystartade oberoende mäklarföretag så 

upplevdes det som en mycket stor utmaning att konkurrera mot kedjeanslutna mäklarföretag. 

Svårigheten låg inte i att starta ett mäklarföretag utan att överleva på sikt. Att starta ett 

mäklarföretag idag är inte så kapitalintensivt utan svårigheten är att överleva på sikt. 

Regleringar anses överlag inte vara populärt, men med tanke på marknadsdominansen för 

bankägda mäklarföretag så blir det nog en realitet om vi får en marknad med koncentrering av 

ägande av de större mäklarfirmorna. Mäklarföretagets varumärke anses ha mycket stor 

betydelse eftersom det är mäklarföretagets varumärke som först intresserar kunden. Sedan har 

mäklarens kompetens också stor betydelse eftersom det är mäklarens kompetens som avgör 

affärens slutliga resultat. Provisionsnivån kan ses som ett mått på affärens kvalité i jämförelse 

med andra mäklarföretag. Många mäklare erbjuder väldigt låga provisoner för att få in objekten 

men där kvaliteten kan brista. Bra marknadsföringskanaler, starkt varumärke och kompetenta 

mäklare avgör ofta provisionens storlek i det långa loppet.  

Hans Lind ansåg att konkurrenssituationen var hanterbar men påpekade att problem kan 

uppstå vid banksamarbeten och bundling. Ansåg inte att banksamarbeten var ett större 

problem eller att det skulle begränsa konkurrensen på något sätt. 
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Rickard Engström var av en annan uppfattning. Ansåg att konkurrenssituationen var långt ifrån 

optimal och såg just banksamarbeten och bundling som det stora problemet vid begränsning av 

konkurrensen på fastighetsmäklarmarknaden. Vidare ansåg han att ägandet av Hemnet var ett 

stort problem eftersom det kunde leda till högre kostnader för de mindre mäklarföretag som inte 

var kopplade till ägandet av Hemnet.  
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7 Slutord 

Problemformuleringen var om det fanns en begränsning av konkurrenssituationen orsakat av 

bankstyrda mäklarföretag samt ”Bundlings” inverkan? 

De tidigare rapporterna såsom Konkurrensverkets rapport samt ”Fastighetsmäklaren och 

banken” etc. gav en god indikation på att det kan ha funnits begränsningar av konkurrensen 

orsakat av banksamarbeten samt ”Bundling”. Vid intervju av mäklare på fältet så framkom 

ingen antydan på att det upplevdes som att det fanns en begränsning av konkurrensen orsakat 

av bankstyrda mäklarföretag (det kan ha haft en stor inverkan på utfallet att två av tre 

intervjuade var just bankstyrda mäklarföretag). Intervjuerna med forskarna Hans Lind samt 

Rickard Engström gav två skilda infallsvinklar på konkurrenssituationen där Hans Linds 

forskning inte kom fram till att det fanns någon märkbar begränsning av konkurrensen orsakat 

av bankstyrda mäklarföretag men däremot gav Rickard Engströms forskning en klar indikation 

på att det fanns en klar begränsning av konkurrensen orsakat av bankstyrda mäklarföretag 

samt ”Bundlings” inverkan. 

En sund och effektiv konkurrens ger störst kundnytta och speglar kostnaderna för tjänsten på 

ett optimalt sett ur kundperspektivet. Det innebär också att inträdesbarriären för nya 

mäklarföretag inte blir alltför höga. En tydlig trend är att alltfler mäklarföretag organiserar sig 

med olika sorters franschiselösningar och att banksamarbeten har stärkts ytterligare jämfört 

med tidigare år. Internet upplevdes inte som ett hot mot branschen idag men effektivare 

internetlösningar kan påverka transaktionsmarknaden för lättare transaktioner som inte kräver 

större kompetens i framtiden. Internet bör påverka transaktionsmarknaden de närmaste åren 

eftersom information om ägare av fastigheter är lättillgänglig, standardkontrakt är också 

lättillgängliga, besiktning kan enkelt anordnas etc. Mäklarens roll som samordnare blir alltmer 

tydlig i en annars så säker marknad att göra affärer i vilket karaktäriserar fastighetsmarknaden i 

Sverige. Effektiva internetlösningar med samordning av olika register kommer säkerligen bli en 

realitet på mäklarmarknaden i framtiden. 

Av denna uppsats kan vi konstatera att det finns många fördelar med bankstyrda mäklarföretag 

då det gäller smidiga transaktioner, förtroendevärden för kunden, populär arbetsplats för 

mäklare etc. samtidigt som risker finns med att alltför dominerande bankstyrda mäklarföretag 

kan begränsa konkurrensen på så sätt att mindre aktörer har svårare att hävda sig på 

marknaden vilket i sin tur kan innebära att kunden i slutändan får betala en högre kostnad 

antingen i form av provision eller vid kredithantering samt övriga banktjänster.  

I denna uppsats har mäklarens oberoende ställning enligt god fastighetsmäklarsed inte 

behandlats då man ägs av ett bankägt mäklarföretag eller har ett starkt samarbete. Det kan 
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vara problematiskt men här visar tidigare undersökningar att det behöver inte vara ett större 

problem och i denna uppsats har vi valt att koncentrera oss på begränsningar av konkurrensen. 

Det bör även beaktas att begränsning av konkurrensen kan leda till att provisionerna totalt sett 

blir högre. Kunderna blir förlorare eftersom vinsterna plockas hem främst vid kreditgivning samt 

övriga banktjänster. Vidare kan det påverka rörligheten på marknaden på så sätt att det är hos 

banken du hittar ditt bostadsobjekt, hos banken du får kredit, hos banken du konsumerar övriga 

banktjänster etc. Det betyder att banken får kontroll över kunden och att kundens rörlighet och 

eventuell valfrihet försvinner. Att det kan leda till sämre kredithantering om man inte köper 

bankens bostadsobjekt är en risk med alltför dominerande bankägda mäklarföretag. Det känns 

som om marknaden idag inte upplever det som ett större problem med bankstyrda 

mäklarföretag men att det fungerar idag behöver inte betyda att det kommer att fungera 

effektivt i framtiden då konkurrensförutsättningarna helt kan ändras med påverkan från internet, 

annat ränteläge etc. Därför kan regleringar vara viktiga från samhällets sida då man upptäcker 

begränsningar av konkurrensen som inte är samhällsekonomiskt motiverade. 

I denna uppsats har det inte klarlagts att det råder en begränsning av konkurrensen på 

fastighetsmäklarmarknaden orsakat av bland annat bankstyrda mäklarföretag samt ”bundling”.  

Det vi däremot kan konstatera är att riskerna med begränsning av konkurrenssituationen ökar 

då banksamarbeten och bundling inte gäller för alla fastighetsmäklarföretag.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor konkurrens på fastighetsmäklarbranschen 

Svara med betyg 1-5 med betyg 1 innebär svag koppling och betyg 5 innebär stark koppling. Lägg gärna 

till skriven text med egna kommentarer! 

1. Bedömer ni att konkurrenssituationen på svensk fastighetsmarknad för mäklarföretag är sund 

och att marknaden konkurrerar på lika villkor eller finns det starka intresseaktörer som kan 

snedvrida konkurrensen till nackdel för mindre mäklarföretag? 

 

2. Tror ni att det finns starka fördelar med att vara kedjeanslutet mäklarföretag respektive helt 

fristående?    

 

3. Tror ni att det finns starka konkurrensfördelar med att exempelvis vara ett bankägt 

mäklarföretag?                                   

4.  Tror ni det finns risk för att inträdesbarriärer blir orimligt höga för ej kedjeanslutna mäklarföretag 

vilket kan göra det svårare att starta ej kedjeanslutna mäklarföretag? 

5 Skulle det vara optimalt ur konkurrenssynvinkel om det fanns regleringar för ägande av 

mäklarföretag för dominerande aktörer? 

6. Hur viktigt är mäklarföretagets varumärke för kundens val? 

7.  Hur viktigt tror ni det är för kunden att få lägsta provision vid val av mäklare? 
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Bilaga	  2	  

	  

Intervjufrågor Hans Lind KTH 

 

Besvara frågorna med betyg 1-5, där 1 liten risk, 5 stor risk 

1) Beror bankers ägande av mäklarföretag på att mäklarföretag har god avkastning jämfört med 

andra investeringar? 

 

2) Beror bankers ägande av mäklarföretag på att banker har mycket stor exponering mot 

fastigheter som huvudorsak? 

 

3) Risker med centralisering av ägande av mäklarföretag som kan påverka förmedlingsprocessen 

mot det som gynnar dominerande aktörer? 

 

4) Banksektorn är kanske den största lobbygruppen som kan påverka politiker mm Risker med så 

starka påverkbara aktörer för mäklarbranschen? 

 

5) Risker med snedvridning av konkurrensen på mäklarbranschen då bankägda mäklarföretag kan 

få konkurrensfördel 
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Bilaga	  3	  

	  

Intervjufrågor	  om	  konkurrens	  och	  bundling	  till	  Rickard	  Engström	  

	  

1)Med	  tanke	  på	  din	  bakgrund	  hur	  upplever	  du	  konkurrenssituationen	  på	  mäklarmarknaden?	  Anser	  du	  
att	  konkurrensen	  är	  sund	  eller	  är	  den	  på	  något	  sätt	  begränsad	  för	  de	  marknadsdominerande	  aktörernas	  
fördel?	  
	  

	  

2)	  Vad	  gäller	  bundling	  i	  mäklarsammanhang	  då	  man	  paketerar	  ihop	  tjänster	  såsom	  kreditgivning	  med	  
fastighetstransaktioner.	  Anser	  du	  att	  det	  kan	  vara	  problematiskt	  att	  paketering	  av	  tjänster	  begränsar	  
konkurrensmöjligheterna	  för	  mindre	  aktörer	  på	  marknaden?	  

	  

3)	  Tror	  du	  att	  kunden	  betalar	  ett	  högre	  totalpris	  för	  tjänsten	  i	  slutändan	  vid	  bundling	  och	  paketering	  av	  
tjänster?	  

	  

4)	  För	  att	  sund	  konkurrens	  skall	  råda	  enligt	  teorin	  så	  ska	  det	  inte	  vara	  för	  svårt	  att	  inträda	  marknaden.	  
Hur	  upplever	  du	  konkurrensmöjligheterna	  för	  mindre	  oorganiserade	  aktörer	  som	  inte	  är	  organiserade	  i	  
franschiselösningar	  att	  kunna	  konkurrera	  på	  mäklarmarknaden?	  

	  

5)	  Ser	  du	  det	  som	  ett	  problem	  med	  konkurrensförutsättningarna	  på	  marknaden	  med	  bankstyrda	  
mäklarföretag?	  Att	  de	  helt	  enkelt	  stryper	  konkurrensförutsättningarna	  för	  mindre	  aktörer?	  

	  

6)	  Har	  du	  några	  idéer	  om	  hur	  man	  kan	  förbättra	  konkurrenssituationen	  på	  mäklarmarkanden?	  

	  

7)	  Mitt	  arbete	  handlar	  om	  hur	  vidare	  vi	  har	  en	  begränsning	  av	  konkurrenssituationen	  på	  
mäklarmarknaden	  för	  marknadsdominerande	  aktörers	  fördel	  på	  ett	  märkbart	  sätt.	  Hur	  reflekterar	  du	  
kring	  detta?	  

	  

8)	  Hur	  upplever	  du	  begreppet	  bundling	  i	  mäklarsammanhang?	  Fördelar/Nackdelar	  
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