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SAKEN marknadsföring av fastighetsmäklartjänster

____________________

DOMSLUT

Marknadsdomstolen förbjuder Adirekta AB vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att vid

marknadsföring av mäklartjänster

1. åberopa försäljningar som inte genomförts i verkligheten utan att det tydligt framgår att

exemplen är fingerade,

2.  påstå eller ge sken av

a)  att allt fler väljer att sköta sina bostadsaffärer utan inblandning av mäklare,

b)  att fastighetsmäklare i allmänhet tillämpar ett förlegat debiteringssystem,

c)  att fastighetsmäklare i allmänhet tar för mycket betalt för sina tjänster,

d)  att fastighetsmäklare i allmänhet tar betalt för fel saker,
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e)  att mäklarförmedlade bostadsaffärer inte i allmänhet ger ett högre pris.

3.  Marknadsdomstolen lämnar Sveriges Fastighetsmäklarsamfunds yrkanden under 1 a) -b),

2 e) - f), h) och i) utan bifall.

4.  Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

YRKANDEN, M.M.

Sveriges Fastighetsmäklarsamfund (Mäklarsamfundet) har yrkat att Marknadsdomstolen en-

ligt 4, 6 och 14 §§ marknadsföringslagen (1995:450) förbjuder Adirekta AB (Adirekta) vid

vite att i sin marknadsföring

1 a)  använda termen fastighets- eller bostadsmäklare för att beteckna bolaget, dess verk-

samhet eller dess anställda, i annat fall än då beteckningen åsyftar personer som är registre-

rade fastighetsmäklare eller förmedlingstjänster utförda av sådana personer,

b)  använda formuleringen ”All hjälp du behöver när du skall sälja eller köpa bostad. Från

noll kronor!” eller annan formulering som på motsvarande sätt vilseleder om bolagets priser,

c)  redovisa fiktiva exempel eller fiktiva uttalanden från utomstående för att illustrera den

egna verksamheten eller för att jämföra denna med annan bostadsförmedling, om de åbero-

pade exemplen eller uttalandena ger intryck av att vara äkta.

2  påstå eller ge sken av

a)  att allt fler väljer att sköta sina bostadsaffärer utan inblandning av mäklare,

b)  att fastighetsmäklare i allmänhet tillämpar ett förlegat debiteringssystem,

c)  att fastighetsmäklare i allmänhet tar för mycket betalt för sina tjänster,

d)  att fastighetsmäklare i allmänhet tar betalt för fel saker,

e)  att fastighetsmäklare i allmänhet inte har kompetens att sköta en bostadsaffär,

f)  att det inte i allmänhet är tryggare att köpa bostad genom fastighetsmäklare än utan mäk-

lare,

g)  att mäklarförmedlade bostadsaffärer inte i allmänhet ger ett högre pris,

h)  att fastighetsmäklare i allmänhet inte kan ordna med förmånliga lån och

i)  att fastighetsmäklare försummar sin skyldighet att se till både säljarens och köparens in-

tressen.
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Adirekta har bestritt Mäklarsamfundets talan.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

En annons, i vilken den påtalade marknadsföringen förekommit och som i målet ingivits av

Adirekta, återfinns som domsbilaga. Annonsen skiljer sig från den av Mäklarsamfundet in-

givna annonsen (aktbil. 7) genom att den även innehåller ett fotografi av ”Klas och Pia” med

underliggande text, att rubriken anger ordet fastighetsmäklare i stället för bostadsmäklare

samt att numreringen på vissa punkter kastats om. Texten i övrigt är dock – såvitt nu är i

fråga - likalydande.

PARTERNAS TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet är en ideell förening och branschorganisation för Sveriges fastighetsmäk-

lare med uppgift att verka för sina medlemmars och deras företags intressen. Den i målet

påtalade marknadsföringen jämför Adirektas tjänster med sådana som tillhandahålls av

Mäklarsamfundets medlemmar och innehåller felaktiga och misskrediterande påståenden om

fastighetsmäklare. Adirekta är ett bolag som, främst via Internet, erbjuder tjänster till den

som önskar sälja resp. köpa bostad. Tjänsterna tillhandahålls i huvudsak av personer som

inte är registrerade fastighetsmäklare.

Den påtalade marknadsföringen har förekommit i helsidesannonser i Svenska Dagbladet och

Dagens Nyheter i april 2000. Annonserna som innehåller likadana texter skiljer sig endast

genom att den ena annonsen har rubriken ”Den nya tidens bostadsmäklare”, den andra an-

nonsen har rubriken ”Den nya tidens fastighetsmäklare” och ett fotografi av kunderna ”Klas

och Pia”. Vidare har påtalats viss marknadsföring som förekommit på Adirektas hemsida.

Den påtalade marknadsföringen måste anses vilseledande enligt 6 § marknadsföringslagen

(1995:450) (MFL) och misskrediterande för fastighetsmäklarna samt strida mot god affärs-

sed enligt 4 § MFL.
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Yrkande 1 a)

Enligt 1 § fastighetsmäklarlagen (1995:400) är en fastighetsmäklare en fysisk person som

yrkesmässigt förmedlar fastigheter och andra bostäder. Enligt 5 § skall, med vissa undantag,

varje fastighetsmäklare vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Lagen ställer en rad

krav på fastighetsmäklaren och dennes verksamhet och mäklaren är underställd Fastighets-

mäklarnämndens tillsyn. Regleringen syftar till att skydda konsumenter i deras egenskap av

säljare och köpare (4 §) och att garantera att förmedlingstjänster utförs på ett redbart sätt. Av

10 § följer att endast den som är registrerad fastighetsmäklare får yrkesmässigt förmedla

fastigheter och andra bostäder.

Fastighetsmäklare är ett legaldefinierat begrepp. Användningen av beteckningen på andra

personer än registrerade fastighetsmäklare eller i samband med tjänster utförda av andra än

sådana personer, måste anses vilseleda om tillhandahållarens ställning och lagstadgade an-

svar liksom mer allmänt om tjänstens innehåll. Bl.a. vilseleds om det konsumentskydd och

den trygghet yrkesbeteckningen är avsedd att garantera.

Det är klarlagt att ett flertal av bolagets tjänster tillhandahålls på sätt som inte följer lagens

krav på en mäklartjänst. De utförs av andra än registrerade fastighetsmäklare och omfattas

sålunda inte av den reglering och det konsumentskydd som fastighetsmäklarlagen uppställer.

Adirektas tjänster är inte mäklartjänster. Termen uppfattas som att de förmedlingstjänster

bolaget erbjuder utgör mäklartjänster. För säljare och köpare torde räckvidden av Adirektas

ansvar i förhållande till fastighetsmäklarlagen vara omöjligt att utröna för de olika alternati-

ven.

Adirekta har även mäklare anställda som bistår vid ett antal fastighetsförmedlingar som Adi-

rekta genomför. Dessa förmedlingstjänster utgör obestridligt mäklartjänster. Självklart får

beteckningen bostads- eller fastighetsmäklare användas vid marknadsföring av dessa mäk-

lartjänster. Dessa tjänster berörs inte i målet. Adirektas affärsidé föreges emellertid vara att

tillhandahålla tjänster till den som inte vill anlita mäklare. De påtalade annonserna riktar sig

just till personer som vill sälja/köpa själva och som nu tack vare Adirekta, inte heller behö-

ver anlita mäklare om man i stället anlitar Adirekta. Adirekta erbjuder ju ”all hjälp du behö-

ver” från noll kr. Det är marknadsföringen av detta affärskoncept under beteckningen ”Den

nya tidens bostadsmäklare”, som Mäklarsamfundet vänder sig mot.
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I de påtalade annonserna förekommer rubriken ”Den nya tidens bostadsmäklare” resp. ”Den

nya tidens fastighetsmäklare”. Av sammanhanget framgår att beteckningarna åsyftar Adi-

rekta och bolagets tjänster. Då dessa tjänster till största delen inte tillhandahålls enligt fas-

tighetsmäklarlagens regler eller av registrerade fastighetsmäklare, är beteckningarna bo-

stadsmäklare och fastighetsmäklare vilseledande. Att Adirekta i den ena annonsen valt be-

teckningen bostadsmäklare i stället för fastighetsmäklare, neutraliserar inte vilseledandet.

Rent definitionsmässigt måste det anses vilseledande att  använda begreppet  fastighets/ bo-

stadsmäklare vid marknadsföring av sådana tjänster som särskilt vänder sig till och är av-

sedda för dem som inte anlitar mäklare. Genom att använda begreppet mäklare i samband

med tjänster som erbjuds som surrogat för mäklartjänster, urvattnas beteckningen och berö-

vas den ”garantifunktion” som beteckningen skall ha och som den lagliga regleringen syftar

till att värna.

Yrkande 1 b)

Adirekta erbjuder i princip tre ”paket”, nämligen 1) annons på bolagets webbplats, 2) råd-

givning och biträde vid upprättandet av handlingar samt 3) en fullständig mäklartjänst. Av

dessa ”paket” är det endast annons på bolagets webbplats som erbjuds utan kostnad. Någon

”hjälp” i ordets vanliga betydelse erbjuds över huvud taget inte utan kostnad, än mindre ”all

hjälp du behöver”. Det är i och för sig inte fel att framhålla att annonsering får ske utan

kostnad. Vilseledandet ligger i föregivandet att gratistjänsterna innefattar allt som läsaren

behöver hjälp med. Formuleringen torde var avsedd att locka besökare till webbplatsen un-

der falska förespeglingar. Vilseledandet neutraliseras inte av att man anger ”från noll kro-

nor”. Det förhållandet att information om Adirektas priser finns på webbplatsen, legitimerar

inte ”lockropet” om gratishjälp i annonsen.

Yrkande 1 c)

Åberopandet av ”Klas och Pia” är inte direkt att betrakta som intygsannonsering i snäv be-

märkelse och det finns skillnader i förhållande till det s.k. Trygg Hansa-avgörandet (MD

1978:6). Likväl får det anses uppenbart att exemplet måste uppfattas av läsaren såsom au-

tentiskt. Angivandet av namnen Klas och Pia, deras gemensamma månadslön och

”förtjänsten” i det aktuella fallet, kan inte uppfattas på annat sätt. Något par vid namn Klas

och Pia som anlitat Adirekta och gjort den påstådda försäljningen existerar emellertid inte. I
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själva verket existerar kanske inte någon som gjort den påstådda förtjänsten eller ens någon

som överhuvudtaget sålt sin villa genom Adirekta.

Exempel i marknadsföring kan förekomma i två grundläggande former. I den ena formen

kan det handla om bilder föreställande icke namngivna personer som symboliserar kunder i

allmänhet och där text och bildsituation är allmänt hållen. Denna form karaktäriseras av att

det för betraktaren framstår som uppenbart att illustrationen är konstruerad. Under dessa

förutsättningar krävs naturligtvis inte att avbildade personer eller den åskådliggjorda situa-

tionen är äkta. Det torde räcka att lämnade uppgifter är representativa.

Den andra formen innefattar namngivna eller på annat vis identifierade personer som ges

verklighetsanknytning genom personliga uttalanden eller redogörelser för omständigheter

som hänför sig till just deras konkreta fall. Formen karaktäriseras av att betraktaren uppfattar

fallet som äkta. Denna form har betydligt högre genomslag och mycket stor förtroendeska-

pande effekt – något som konstaterades genom undersökningar av Chris Ottander redan i

MD 1978:6 (Trygg Hansa).

Det måste krävas att åberopade exempel som ger intryck av att vara autentiska, också är det.

Detta gäller såväl konkreta sakuppgifter som existensen av fallet som sådant. Att sakupp-

gifterna inte läggs direkt ”i munnen” på personerna i form av intyg utan som fallbeskrivning

i en bildtext, saknar naturligtvis betydelse. Åberopandet av ett konkret fall med vanliga per-

soner som läsaren kan identifiera sig med, är ägnat att framstå som särskilt trovärdigt och

övertygande vilket torde få läsaren att mer okritiskt ta till sig föregivna fördelar med att an-

lita Adirekta. Det måste därför krävas att exemplet i vart fall är sant. Det påtalade förfaran-

det innefattar även en jämförelse. ”Förtjänsten” då Adirekta anlitas, ställs i relation till andra

alternativ. Jämförelsen i marknadsföring ställer särskilda krav på vederhäftighet. Ett påstå-

ende om förtjänst måste naturligtvis kunna styrkas och skall därtill vara representativt. På-

stås förtjänsten ha uppnåtts i ett konkret fall, kan måhända kravet på representativitet sättas

något lägre eftersom det då framgår att det rör sig om ett resultat som kanske inte varje kund

kan förväntas uppnå, men i gengäld måste då, som ett absolut minimum krävas att i vart all

det anförda exemplet är äkta.

Exemplet ”Klas och Pia” är inte en isolerad företeelse. På Adirektas webbplats förekommer

på flera sidor avbildade personer – föregivna kunder – som i korta uttalanden lovordar Adi-

rekta. Mäklarsamfundets yrkande är utformat så att det skall täcka även sådana fall.
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Yrkande 2 a)

Vissa sifferuppgifter till stöd för påståendet förekommer även under annonsens punkt 2. De

lämnade uppgifterna är felaktiga. Tvärtom pekar tillgänglig statistik på att andelen mäklar-

förmedlade överlåtelser ökar. Det åligger Adirekta att styrka sina påståenden. Det aktuella

påståendet liksom Adirektas sifferuppgifter är ägnade att förstärka annonsens övergripande

budskap att det är okomplicerat att själv sköta sin bostadsaffär och att den som försöker be-

finner sig i gott sällskap. Då påståendet syftar till att värva kunder till Adirekta under felak-

tiga förespeglingar och samtidigt beröva fastighetsmäklare uppdrag, är det otillbörligt enligt

MFL.

Yrkandena 2 b) - d)

Påståendena förmedlar en grovt kränkande, felaktig och misskrediterande bild av mäkla r-

branschen. En SPK-utredning rörande fastighetsmäklarbranschen benämnd ”Konkurrens-

förhållanden i fastighetsbranschen” från år 1991 avser förhållandena innan den nu gällande

konkurrenslagen trädde i kraft och är således inte relevant för nu aktuella förhållanden. Da-

gens mäklare tillämpar – trots SPK:s kritik - provision som arvodesform. Typiskt sett är

provisionen procentuellt lägre i storstadsområden (högre objektpriser) än på landsbygden.

Sammantaget kan konstateras att en anpassning av arvodena till mäklarnas arbetsinsats och

objektets prisläge har skett. Enligt Mäklarsamfundet varierar provisioner mellan två och åtta

procent. Provisionsarvode medför inte i sig nödvändigtvis att en mäklare gör sitt yttersta för

att få ut ett högt pris. I valet mellan skilda arvodessystem torde provision i vart fall vara det

som bäst motiverar mäklaren att nå ett bra pris. Vart och ett av påståendena strider därmed

mot god marknadsföringssed och är otillbörliga enligt MFL.

Yrkande 2 e)

Framställandet av fastighetsmäklarnas kompetens såsom en myt är felaktigt och grovt miss-

krediterande mot fastighetsmäklare. Att man under påståendet anger att även andra än mäk-

lare klarar av att hantera en bostadsaffär, legitimerar inte framställandet av mäklarens kom-

petens som en myt. Därtill kommer att uppgifterna om andelen affärer utan inblandning av

mäklare torde vara felaktiga.
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Yrkande 2 f)

Ett sådant generellt påstående är felaktigt och vilseledande om det ansvar mäklaren har en-

ligt fastighetsmäklarlagen. Lagen med dess reglerade krav på mäklare har tillkommit i syfte

att ge köpare och säljare en större trygghet och inget tyder på att lagens syfte slagit fel. La-

gen ålägger mäklaren ett långtgående eget ansvar för värdering, uppgiften om fastighetens

skick, legala förhållanden osv. Därtill måste det hållas för troligt att mäklarens kunskap och

erfarenhet av fastighetsaffärer, även mer allmänt, skapar trygghet för både säljare och köpa-

re. Det åligger enligt lagen mäklaren att tillvarata även köparens intressen oberoende av vem

av parterna som anlitat mäklaren. För en köpare måste det generellt vara en trygghet att ha

en mäklare som rättar eventuella, medvetna eller omedvetna, oegentligheter från säljarens

sida. Mäklaren är t.ex. skyldig att fästa köparens uppmärksamhet på eventuella brister i fas-

tigheten som mäklaren iakttagit eller fått kännedom om. Att man, som Adirekta åberopar,

inte köper av mäklaren utan av säljaren, förändrar inte bedömningen av påståendet enligt

MFL. Läsaren torde uppfatta påståendet som gällande köp via mäklare. Därtill kommer att

den ”förklarande” texten under påståendet förstärker intrycket av att mäklarinblandningen

inte ger en trygghet genom att man där helt förtiger mäklarens informationsplikt och skyl-

dighet att, vid skadeståndsansvar, tillvarata även köparens intressen. Det föreligger således

viss sannolikhet för att det är tryggare att köpa via mäklares förmedling. Detta är tillräckligt

för att det skall åligga Adirekta att styrka sitt direkta påstående om att det ”inte” är tryggare.

Yrkande 2 g)

Mäklarsamfundet vitsordar att fastighetspriserna i stort styrs av marknadskrafterna. Adirek-

tas påstående är likväl felaktigt. Av oberoende undersökningar, bl.a. av Högskolan i Karl-

stad, Mäklarsamfundets egen statistik, och en sammanställning av Värderingsdata AB av

fastighetspriser i Göteborg Kommun år 2000 utvisande att mäklare får ut priser som ligger

8-9 procent över privata affärer, framgår att fastighetspriserna bland Mäklarsamfundets

medlemmar ligger åtskilliga procent över genomsnittet. Statistiken kan innehålla olika fel-

källor men skillnaderna är så markanta att Mäklarsamfundet har skäl att hävda att Adirektas

påstående är vilseledande. Det åligger Adirekta att styrka sitt påstående.
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Yrkande 2 h)

I den förklarande texten under punkt 6 antyds vidare att mäklaren som ”mellanhand” rent av

fördyrar lånen. Enligt förarbetena till fastighetsmäklarlagen (prop. 1994/95:14 s. 46) åligger

det mäklaren att ”verka för att köparen får låna på bästa möjliga villkor”. Mäklarens över-

blick och kunskap om kreditmarknaden och de ofta betydande förmåner som en mäklare,

genom sina volymer, förhandlat sig till för kundens räkning, innebär klara fördelar för köpa-

ren. Adirektas påstående om motsatsen vilar på helt obestyrkta spekulationer. Mäklarsam-

fundet har ett samarbete med Nordbanken, främst kring utbildning m.m., men detta innebär

inte att mäklarna samarbetar endast med denna bank. Många mäklare har överhuvudtaget

inte samarbete med någon viss bank utan med flera. Lånevillkor är numera en förhandlings-

fråga i enskilda fall. De ränteuppgifter som Adirekta redovisar på sin webbplats är snarast

vilseledande. Genomgående gäller att en mäklare i allmänhet kan pressa räntan för sina kun-

der med i vart fall en halv procentenhet hos flertalet låneinstitut. Förhandlingsbarheten är

dock något som långt ifrån alla husköpare är medvetna om. Särskilt har de ofta en vag upp-

fattning om förhandlingsutrymmet. Under alla förhållanden torde en mäklare ha bättre kun-

nande om förhandlingsutrymmet och typiskt sett bättre förutsättningar att nå ett gott för-

handlingsresultat på grund av sin erfarenhet, sina kontakter och sin ställning som attraktiv

samarbetspartner för banken, än en genomsnittlig husköpare som skall förhandla på egen

hand. I vart fall gör en gör-det-själv-köpare, som tar hjälp av Adirektas uppgivna räntesatser,

en sämre affär än de som anlitar en mäklare. Det åligger Adirekta att visa att mäklare inte i

allmänhet kan ordna med förmånliga lån eller att det t.o.m. skulle vara sämre att anlita en

mäklare.

Yrkande 2 i)

Ett av fundamenten i fastighetsmäklarlagen är mäklarens skyldighet att tillvarata såväl sälja-

rens som köparens intressen, oberoende av vem av dem som anlitat mäklaren. Endast på en

punkt föreligger ett undantag från neutralitetsplikten, nämligen i fråga om priset. I prisfrågan

anses mäklaren ha ett närmare band till den som anlitat honom och han har också rätt att

agera mot denna bakgrund (prop. 1983/84:16 s. 13). Mäklarsamfundet har i och för sig inget

emot att Adirekta pekar på detta undantag, förutsatt att man inte därigenom vilseleder om

den centrala neutralitetsplikten.
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Potentiella köpare ges den felaktiga föreställningen att de inte har någon fördel av att köpa

via mäklare utan att de snarare bör uppfatta mäklaren som en besvärande motpart. Fram-

ställningen torde syfta till att med falska förespeglingar förmå potentiella köpare att intresse-

ra sig för Adirektas utbud trots att de då vanligtvis blir utan mäklarhjälp. Därtill kan påstå-

endet uppfattas som en insinuation om att mäklare åsidosätter sin lagstadgade neutralitet.

Framställningen är vilseledande mot konsumenter, misskrediterande mot fastighetsmäklare

och strider under alla förhållanden mot god affärssed. Den efterföljande texten är något till-

rättaläggande, men kan inte gärna sägas rättfärdiga den provocerande rubriken.

Adirekta

Efter anmälan från Mäklarsamfundet har KO i beslut den 14 maj 2000 meddelat att den an-

mälda marknadsföringen enligt KO:s uppfattning inte kunde anses vara av sådan betydelse

från konsumentsynpunkt att ett ingripande var motiverat och därför beslutat att inte vidta

några åtgärder mot marknadsföringen. Mäklarsamfundet har även anmält Adirekta till Fas-

tighetsmäklarnämnden som den 20 december 2000 meddelat beslut i ärendet. Beslutet ger

inte på  någon punkt Mäklarsamfundet rätt i sin kritik mot Adirekta. Av beslutet framgår att

Adirektas verksamhet uppfyller kraven i fastighetsmäklarlagen och att Adirekta inte kan an-

ses ha marknadsfört sina tjänster på ett vilseledande sätt. Agerandet från Mäklarsamfundet

tyder på att den marknadsföring som nu är till bedömning endast är ett led i Mäklarsamfun-

dets försök att försvåra för Adirektas konkurrerande verksamhet.

Yrkande 1 a)

Adirekta är att beteckna som en mäklarfirma. Formuleringen ”Den nya tidens fastighets-

mäklare” åsyftar de privatpersoner, vilka representeras av personerna på bilden, som säljer

eller köper fastigheter genom Adirekta och det är på detta sätt annonsen skall uppfattas av de

som läser annonsen. Adirekta är snarare att beteckna som ”den gamla tidens mäklare” som

arbetar på nytt sätt.

Adirekta vänder sig till personer som står i begrepp att sälja eller köpa bostad. Verksamhe-

ten går bl.a. ut på att erbjuda tjänster till dem som inte har anlitat mäklare. Att erbjuda sina

tjänster till dem som inte redan anlitat annan mäklare torde inte vara unikt för Adirekta. Att

härav dra slutsatsen att Adirekta inte tillhandahåller mäklartjänster är långsökt.
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Benämningen fastighetsmäklare kan endast avse fysisk person. Termen mäklare åtnjuter

emellertid inte lagstiftningens skydd på samma sätt som t.ex. termerna ”advokat” och

”bank”. Ordet mäklare används också om ett stort antal verksamheter som avser all slags

förmedlingsverksamhet. Det är emellertid vanligt att man i marknadsföring använder be-

nämningen i överförd bemärkelse även beträffande det företag vari mäklare bedriver sin

verksamhet. I det avseendet skiljer sig inte Adirekta från andra mäklarfirmor. Adirekta är en

fastighetsmäklarbyrå som har registrerade fastighetsmäklare anställda, vilka yrkesmässigt

förmedlar fastigheter och bostäder, dvs. bedriver mäklarverksamhet. Endast registrerade

fastighetsmäklare utför mäklartjänster för Adirektas räkning. I detta avseende skiljer sig inte

Adirekta från andra mäklarfirmor. Det kan därför inte anses rimligt att Adirekta skall för-

bjudas använda termen fastighetsmäklare i sin verksamhet. Termen fastighetsmäklare är så-

ledes en beskrivande term för den verksamhet som bedrivs och den kompetens som finns

inom företaget.

Att därför Adirekta lyfter fram dessa sidor, vilka även innefattar vissa tjänster som inte är di-

rekt fastighetsmäklarrelaterade men som regelmässigt utförs av fastighetsmäklare och annan

personal vid mäklarfirmor, innebär inte att man på något sätt missbrukar termen mäklare el-

ler vilseleder om tjänsternas innehåll, av vem de utförs eller vilket försäkringsskydd man har

som användare. Tvärtom kan konstateras att Adirekta, i större utsträckning än de flesta andra

mäklarfirmor, öppet redogör för skillnader i innehåll och pris mellan olika tjänster.

Adirekta tillhandahåller även andra tjänster än renodlade mäklartjänster, t.ex. upprättande av

kontrakt och anvisning av kontakt med långivare. Vissa av dessa tjänster utförs av personer

som inte är registrerade fastighetsmäklare, vilket torde vara helt i sin ordning och mycket

vanligt på marknaden då flertalet mäklare samarbetar med besiktningsmän och andra yrkes-

män inom närliggande områden. Adirekta tillhandahåller samma service som andra fastig-

hetsmäklare, med den enda skillnaden att Adirekta inte sköter visningen. Denna skillnad är

dock irrelevant eftersom också traditionella mäklarfirmor ofta skickar andra än registrerade

fastighetsmäklare att sköta visningen. Det viktiga härvidlag är att det klart framgår att den

som sköter visningen inte är mäklare. Adirektas tjänst är att beteckna som en mäklartjänst

och omfattas av fastighetsmäklarlagens regler. Andra tjänster än renodlade förmed-

lings/mäklartjänster t.ex. avtalstjänsten kan utföras av annan än mäklare. Det vore märkligt

om inte en mäklare i sin annonsering skulle få upplysa om att man kan hjälpa till med råd-

givning vid besiktning, kreditgivning, kontraktsskrivning och andra tjänster som regelmäs-
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sigt utförs av mäklare eller anställda vid mäklarfirmor i samband med fastighetsförsäljningar

enbart av den anledningen att sådant inte är att anse som mäklartjänster i snäv bemärkelse.

Påståendet att kunderna skulle vilseledas att tro att de möts av mäklare när de inte gör det

blir således aldrig aktuellt och saknar därför relevans. Det finns inget syfte i att förbjuda viss

verksamhet som inte pågår. Räckvidden av ansvaret enligt fastighetsmäklarlagen kan vara

svår att utöva för en lekman. Svårigheten härvidlag är dock hänförlig till lagtekniska hänsyn

och inte till skillnaden mellan Adirekta och andra mäklarfirmor. Adirekta är på samma sätt

som andra mäklarfirmor ansvarig enligt lag för sin verksamhet. När det gäller omfattningen

av och tryggheten som erhålls vid Adirektas tjänster råder ingen tveksamhet därom då detta

presenteras på ett tydligt sätt på hemsidan.

Många personer känner inte till vad som krävs för att genomföra en fastighetsaffär. De tror

därför att de inte skulle klara av en sådan affär själva eller t.o.m. att man måste anlita en

mäklare med hjälp av den omfattande information som Adirekta tillhandahåller kostnadsfritt

och på ett lättillgängligt sätt klarar många att genomföra en affär själva. Adirekta ger kon-

sumenterna möjlighet att endast betala för den hjälp de behöver. Det är dessa människor som

åsyftas med beteckningen ”den nya tidens fastighetsmäklare”, vilka exemplifieras av Klas

och Pia.

Yrkande 1 b)

Adirekta erbjuder åtskillig hjälp och service utan att det behöver kosta kunden någonting,

varför påståendet är korrekt och inte på något sätt vilseledande. Vid tiden för annonseringen

var t.ex. rådgivning per telefon kostnadsfri och telefonnumret stod tydligt angiven på hems i-

dan. Adirektas användare kunde ringa obegränsat antal gånger och diskutera och få råd av

mäklare eller jurister. Med hjälp av Adirekta var det möjligt för kunder att genomföra en hel

fastighetsaffär från början till slut utan att behöva betala en enda krona. Det fanns inget krav

att använda någon av Adirektas kostnadsbelagda tjänster för att få del av rådgivningen. Se-

dermera har detta ändrats och nu är förhållandet så att rådgivning endast erbjuds de som har

köpt en av Adirektas kostnadsbelagda tjänster. Det finns således ingenting vilseledande i det

aktuella påståendet.

Adirekta påstår inte att alla är nöjda endast med den hjälp de kan få kostnadsfritt av Adirek-

ta, men för vissa räcker det för att kunna genomföra en fastighetsaffär utan inblandning av
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mäklare. För Adirekta har det varit ett viktigt sätt att profilera sig gentemot andra mäkla r-

firmor eftersom det i branschen är tämligen unikt att erbjuda vissa tjänster gratis.

Yrkande 1 c)

Annonsen som skall bedömas i målet består dels av en bild föreställande ett par som just sålt

sin fastighet utan inblandning av mäklare, dels av en text med myter och sanningar. Mark-

nadsdomstolens bedömning av annonsen skall ske utifrån ett helhetsperspektiv, dvs. bild och

text skall bedömas i sitt sammanhang. Texten skall således bedömas tillsammans med bilden

och bilden skall bedömas utifrån det intryck den ger tillsammans med texten.

Annonsen riktar sig till alla människor som skall köpa eller sälja sin bostad. Adirekta ger

konsumenterna möjlighet att endast betala för den hjälp de behöver. Vissa behöver inte nå-

gon mäklarhjälp utan kan ”mäkla” sin bostad själva efter att ha utnyttjat Adirektas gratis-

tjänster. Det är dessa människor som åsyftas med beteckningen ”den nya tidens fastighets-

mäklare”, vilka exemplifieras av Klas och Pia. Bilden med bildtext är inte någon intygande-

annonsering, vilket vitsordats av käranden, då bildtexten inte innehåller några uttalanden

från personerna på bilden. Det förekommer inte heller någon värdering som tillskrivs viss

person utan det är endast fråga om en illustration av en försäljning som skett genom Adi-

rekta. Jämförelse med fallet MD 1978:6 torde mot bakgrund därav sakna relevans. Det sak-

nar relevans huruvida personerna på bilden heter Klas och Pia liksom huruvida de har sålt

någon bostad genom Adirekta. Relevant är däremot att fallet som exemplifieras i bildtexten

genom Klas och Pia är representativt.

Adirekta åberopar en artikel ur Hemmets veckotidning. Artikeln beskriver hur en familj har

sålt sitt hus i Ödåkra med hjälp av Adirektas mäklarpaket. De hade först vänt sig till en tra-

ditionell mäklare och där fått beskedet att en provision om fem procent, eller närmare

50 000 kr, skulle utgå för uppdraget. Familjens villa beräknades således betinga ett pris på

cirka en miljon kronor. De fick sin villa såld till ett högre pris än de begärt och på grund av

att de anlitade Adirekta blev mäklarkostnaden en fjärdedel av vad de skulle ha fått ge om de

anlitat den traditionella mäklaren. Familjen sparade således 40 000 kr på att välja Adirekta

framför den traditionella mäklaren.

Exemplet med familjen visar att de siffror man använt sig av i fallet Klas och Pia är korrek-

ta. Det är vanligt att mäklare tar fem procents provision för en villaförsäljning och ett för-
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säljningspris på 1 500 000 kr motsvarar en genomsnittsvilla i landet. Således är 75 000 en

högst normal provision vid en fastighetsförsäljning. Vidare har en jämförelse gjorts med vad

detta belopp motsvarar i intjänade månadslöner. Att 75 000 kr motsvarar fem månadslöner

innebär att månadslönen uppgår till 15 000 kr, eller 19 500 kr före skatt. Inte heller detta kan

anses vara en onormal siffra. Påståendet om fem månadslöner måste dock anses vara av

mindre betydelse då även den exakta summan redovisas.

Adirekta har räknat med verklighetsbaserade uppgifter vid sammanställning av exemplet,

varför det är i högsta grad representativt. Mot denna bakgrund kan exemplet i bildtexten inte

anses vara vilseledande.

Yrkande 2 a)

Det finns ingen officiell statistik på hur många fastigheter som säljs utan resp. med inbland-

ning av mäklare. På senare tid har emellertid märkts en sådan trend, inte bara i Sverige utan

framför allt i Japan och USA. När Adirekta startade sin verksamhet år 1997 gjordes cirka

3 000 fastighetsaffärer utan inblandning av mäklare på hemsidan. År 1998 var den siffran

cirka 6 000 och år 1999 gjordes cirka 8 000 fastighetsaffärer av s.k. självsäljare.

SPK har i utredningen Konkurrensförhållanden i fastighetsmäklarbranschen uppskattat att

det år 1991 var cirka 20-25 procent av fastighetsaffärerna som gjordes upp direkt mellan kö-

pare och säljare. Denna siffra tycks därefter ha ökat något.

Vidare har det förts en debatt i mäklarnas egna organ om hur denna trend skall kunna stop-

pas. Bland annat har Mäklarsamfundet i ett utskick, angående information om ”hemnet”,

som mäklarbranschens marknadsplats för bostäder på Internet kallas, till sina medlemmar

varit noga med att poängtera att hemnet inte är tillgängligt för självsäljare. Likaså anförs i

skånemäklarnas tidning Nytt boende att en fördel med en egen tidning är att det ”utestänger

självsäljare från den effektivaste och viktigaste marknadsplatsen”. Om antalet självsäljare

vore konstant, skulle det inte utgöra något hot mot fastighetsmäklarbranschen och åtgärder

för att stänga dem ute från marknaden skulle inte behöva vidtagas. Med den service Adirekta

erbjuder kommer med stor sannolikhet antalet självsäljare att öka ytterligare.
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Yrkandena 2 b) – d)

Redan i utredningen Konkurrensförhållanden i fastighetsmäklarbranschen konstaterades att

mäklarbranschen hade ett förlegat debiteringssystem vilket inte ändrats sedan dess. Utred-

ningen konstaterar på s. 5 i sin sammanfattning att ”fastighetsmäklarbranschens organisatio-

ner rekommenderade sina medlemmar att höja sina provisionstaxor i samband med att för-

säljning och fastighetspriser stagnerade i början av 1980-talet och att någon motsvarande re-

kommendation att sänka taxorna inte gjordes när försäljningen och priserna sedan ökade

kraftigt.” Det konstateras vidare på s. 9 i utredningen att ”efterlevnaden av organisationernas

rekommendationer är mycket hög och att det nuvarande prissamarbetet medför en tröghet i

prisbildningssystemet och en begränsning av priskonkurrensen. Detta understryks av det gap

som kan uppstå mellan priset för att sälja fastigheten genom en mäklare respektive i egen

regi.”.

I fastighetsmäklarlagen står att mäklaren skall ha provision om inte annat avtalats. Detta är

dock inget krav utan vad som skall tillämpas om inget annat avtalats mellan parterna. Trots

att det i princip går att fritt avtala med den mäklare man anlitar hur debiteringen skall ske är

det på grund av den starka praxis som råder i branschen endast ett fåtal procent säljare som

förhandlar med mäklarna angående arvodet. Ännu mera sällsynt är det att mäklaren erbjuder

fast pris.

I den klumpsumma som mäklare tar för sitt uppdrag ingår t.ex. överlåtelseförsäkring och

värdering av fastigheten, vilket mäklarna påstår att de bjuder på. Adirekta menar att allt som

ingår i uppdraget kostar och betalas för genom provisionen. Mäklare tar regelmässigt fem

procent i provision. Den provision kunden betalar för mäklartjänsten motsvaras inte av det

arbete mäklaren lägger ner på affären, vilket Adirekta menar är ett förlegat system. Mäklare

lägger inte ner mer arbete på att sälja ett hus med sjöutsikt. Snarare kräver ett sådant upp-

drag mindre arbete. Många tillämpar en minimiprovision på till exempel 15 000 kr för ett

uppdrag. Däremot saknas regler om maximiprovision.

Enligt Mäklarsamfundet påstår Adirekta att fastighetsmäklare i allmänhet tar för mycket

betalt för sina tjänster. I annonsen står att ”ibland tar mäklarbranschen lite väl mycket be-

talt”, vilket är ett avsevärt mildare påstående än vad Mäklarsamfundet gör gällande.
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Ett exempel på att mäklare ibland tar lite väl mycket betalt är det brev som Skeppsholmen

Fastighetsmäklare skickade till andra mäklare av vilket det framgår att deras nya mäklare

efter endast ett halvår hade en genomsnittlig månadslön på 75 000 kr. För att bli fastighets-

mäklare krävs endast ett års studier efter gymnasiet.

Av s. 39 i SPK:s utredning framgår det att ”även inom branschen har det ifrågasatts om inte

ett slentrianmässigt tillämpande av provisionstaxor i allmänhet och de rekommenderade tax-

orna i synnerhet alltför ofta leder till orimligt höga kostnader för säljaren”.

Yrkandena 2 e) – i)

Mäklarsamfundet har i sin kritik inriktat sig endast på vad Adirekta påstår är myter och inte

sett annonsen i sin helhet genom att läsa myterna i sitt sammanhang, gemensamt med de ef-

terföljande ”sanningarna”. Myterna och sanningarna står med samma typsnitt, samma antal

punkter och utgör en enhet under resp. rubrik som utgörs av en siffra. Den läsare som ger

annonsen en hastig blick ser endast rubriken resp. rubriken med bilden och läser också

eventuellt ingressen. Om man sedan ägnar annonsen ytterligare lite tid läser man igenom

hela den mindre texten.

Yrkande 2 e)

Yrkandet motsvaras inte av vad som står i annonsen. Myten i annonsen rör pappersexercisen

i en bostadsaffär medan Mäklarsamfundets yrkande tar sikte på en allmän kompetens bland

mäklare. Vad gäller de papper som skall skrivas i samband med en bostadsaffär finns det

förtryckta standardformulär tillgängliga i bokhandeln.

Myten skall läsas i sitt sammanhang, dvs. tillsammans med sanningen. Gör man det kan in-

nehållet inte missuppfattas. Adirekta påstår att i och med att en tredjedel av alla fastighetsaf-

färer görs upp utan inblandning av mäklare, är det uppenbart att det inte bara är mäklare som

är kompetenta att sköta pappersexercisen i samband med en bostadsaffär. Adirekta påstår

inte att mäklare är inkompetenta utan påvisar endast att deras kompetens vad gäller pappers-

hantering inte motsvarar något annat än vad en tredjedel av den allmänhet som köper och

säljer hus själva besitter.
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Med ordet kompetens avses en tillräckligt god förmåga för viss verksamhet eller egenskapen

att uppfylla de formella kraven. Det krävs ingen speciell behörighet för att upprätta de pap-

per som behövs för ett fastighetsköp och i vart fall 30 procent av de personer som gör fastig-

hetsaffärer besitter en tillräckligt god förmåga för detta.

Yrkande 2 f)

Även i detta fall bör det påpekas att myten och sanningen utgör en enhet. Läser man dem

gemensamt går det inte att tolka budskapet som Mäklarsamfundet gjort. Stycket tar inte sikte

på trygghet utan på partsförhållandet genom att det pekar på det utbredda missförståndet att

köpet sker av mäklaren istället för genom mäklaren. Om det i annonsen stått att det var en

myt att det är tryggare att köpa genom en mäklare hade det handlat om trygghet och då hade

man kunnat föra det resonemang Mäklarsamfundet gör, men inte när annonsen har den nu-

varande utformningen. Mäklarsamfundets argumentation är därför felriktad.

Yrkande 2 g)

Myten ”En mäklare kan få ut ett högre pris” riktar sig givetvis till konsumenter i egenskap

av säljare. När man säger att det intressanta för en säljare är att få ut ett så högt pris för sin

fastighet som möjligt menar man egentligen den nettointäkt denne gör i affären. Om säljaren

anlitat en mäklare att sköta försäljningen måste således mäklarens arvode räknas av från för-

säljningspriset för att få fram det pris som säljaren får ut för fastigheten. Om säljaren anlitar

en mäklare som tar fem procent i provision får således säljaren ut ett pris för sin fastighet

som ligger fem procent under marknadsvärdet. Att många säljare trots detta väljer att anlita

mäklare beror antagligen på att de anser det vara värt dessa pengar att slippa ta hand om för-

säljningen.

Det är ett faktum att en mäklare inte får ut ett högre pris för en fastighet än vad marknaden

är villig att betala. Konsumenten är inte förtjänt av ett högre bruttopris och prisskillnader

gäller inte endast för säljaren utan också för köparen. En värderingsman skriver således inte

olika utlåtanden och banken gör inte olika bedömningar när det beräknas bottenlån beroende

på om fastigheten säljs via en mäklare eller inte. Inte heller sätts olika taxeringsvärden på

fastigheter som sålts privat och som sålts genom mäklare. Orimligheten i exemplen talar för

sig själv. Prisstatistiken för fastighetsförsäljningar är offentlig och det är lätt att hitta värden

om man vill jämföra själva eller att anlita en värderingsman.
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Det ger en felaktig bild att, som Mäklarsamfundet gör, jämföra de priser Mäklarsamfundet

fått ut vid förmedlade fastighetsaffärer med det genomsnittliga priset för samtliga lagfarter.

Lagfarter skall sökas på alla fastighetsförvärv oavsett på vilket sätt man kommit i besittning

av fastigheten. Där innefattas således fastigheter som kommit i ny ägo på grund av bodel-

ning, gåva, exekution, arv och försäljning inom familjen. Något marknadsmässigt pris har

inte åsatts dessa fastigheter och priserna för dem kan därför inte jämföras med de priser som

gäller på öppna marknaden.

Det påstås att mäklare på grund av att de får betalt genom provision på försäljningspriset ar-

betar hårt för att få ut det högsta möjliga priset vid en fastighetsförsäljning. Detta är en san-

ning med modifikation, vilket även konstaterats i SPK:s utredning som i sammanfattningen

på s. 8 skriver ”Samtidigt som provisionstaxor skapar ett incitament för mäklaren att få det

bästa avslutet uppstår en konflikt i och med att mäklaren kan frestas att sälja så snabbt som

möjligt utan en alltför stor resursinsats, med följd att säljaren inte får ut det högsta priset. Att

ersättningen utgår i form av provision leder till en dålig kostnadsanpassning i prissättningen.

Priset för enstaka uppdrag reflekterar inte nedlagda kostnader för försäljningen”. Den fastig-

hetsägare som säljer utan inblandning av mäklare har, till skillnad från mäklaren, som

främsta mål att få ut ett så högt pris som möjligt men är inte så beroende av att lägga ner så

lite arbete på det som möjligt.

En viktig faktor för att få ut ett så högt pris som möjligt för en fastighet är att nå ut till

många köpare. Detta kan även säljare som inte anlitat mäklare göra genom att annonsera i

dagspress eller på Adirektas hemsida. Bostadsköp sker sällan på impuls och de flesta spe-

kulanter ägnar mycket tid åt att sätta sig in i bostadsmarknaden. Mäklares mål är att få ut så

högt pris som möjligt relaterat till den arbetsinsats det kräver. På grund av provisionsuppgö-

relsen blir de marginella effekterna på de sista tusenlapparna så liten att det inte är värt att

anstränga sig för att försöka få upp priset ytterligare. En självsäljare har större incitament än

en mäklare att lägga ner ytterligare arbete för att få ut ett lite högre pris.

En annan yrkesgrupp som har stor erfarenhet av fastighetsförsäljning är kronofogden som

sköter exekutiv försäljning av fastigheter. Sedan år 1994 har kronofogden kunnat anlita

mäklare  vid  exekutiv försäljning i stället för att bjuda ut fastigheten på auktion. I en rapport

från Riksskatteverket år 1997 har man gjort en prisjämförelse mellan fastigheter som sålts
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genom exekutiva auktioner och de som sålts genom mäklare varvid man funnit att mäklarna

i genomsnitt i själva verket får ut något lägre priser än kronofogden.

Yrkande 2 h)

Det är riktigt att fastighetsmäklare i allmänhet kan hjälpa köparen att ordna med lån. Det är

dock inte riktigt att en fastighetsmäklare skulle kunna ordna förmånligare lån än köparen

själv. Fastighetsmäklare presenterar sällan någon prisjämförelse eller förhandlar med flera

låneinstitut för köparens räkning. I själva verket är det i flesta fall så att mäklare anvisar en

kontakt i den bank som den aktuella mäklaren samarbetar med.

Mäklarsamfundet har ett samarbete med Nordbanken och på Mäklarsamfundets hemsida

finns hänvisat till Nordbanken som enda låneinstitut. Ett tvåårigt lån hos Nordbanken har 6,6

procent ränta vilket kan jämföras med motsvarande lån hos EuroLoan till 6,08 procent ränta.

Dessa uppgifter lämnas på Adirektas hemsida så att besökaren själv kan jämföra olika låne-

institut. Kunden får rent av sämre villkor på grund av samarbetet eftersom mäklaren har in-

tresse av att styra kunden till ”sin” bank. Lånevillkoren dikteras av låntagarnas betalnings-

förmåga och möjligheter att lämna säkerhet vilket mäklaren inte kan påverka. Bästa låne-

villkoren får man om man kan spela ut bankerna mot varandra. Adirekta informerar sina an-

vändare om möjligheten att förhandla räntan och uppmanar dem att jämföra villkoren hos

olika långivare. Det finns inget belägg för att den genomsnittlige kunden i praktiken ofta ac-

cepterar bankens ”fastställda” ränta.

Om det skulle vara så att banken gav andra lånevillkor till Mäklarsamfundets kunder än till

andra låntagare skulle det innebära att banken bröt mot gällande konkurrensregler. Detta

menar Adirekta att bankerna inte gör. Adirekta påstår att mäklarna inte upprätthåller konkur-

rensen genom sitt samarbete med vissa banker via deras branschorganisationer medan Adi-

rekta är neutralt.

Om man jämför olika bolåneinstitut ser man att de som har samarbete med mäklarorganisa-

tioner har de sämsta alternativen. En sak är att mäklarna inte kan ordna förmånligare lån än

andra men dessutom gör de heller ingenting för att ordna de mest förmånliga lånen. Adirek-

tas hemsida där räntesatserna för olika bolån anges visar detta.
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Yrkande 2 i)

Adirekta vilseleder inte om mäklarens plikt att tillvarata båda parters intressen, utan pekar

endast på att det inte alltid fungerar så i praktiken. Tvärtom är det just neutralitetsplikten

Adirekta upplyser om i punkt 8 i annonsen. Vidare upplyser Adirekta om det viktiga undan-

taget vad gäller priset.

Adirekta pekar på att mäklaren i praktiken knappast kan kallas neutral eftersom priset för de

allra flesta som gör en fastighetsaffär är det uteslutande viktigaste villkoret. Att mäklaren är

neutral vad gäller vilka saker som skall ingå i fastighetsköpet eller inte är av mindre betydel-

se. Det bör påpekas att nästan alla förhållanden i en fastighetsaffär påverkar priset och att

vad som omfattas av neutraliteten därför har en flytande gräns.

Det påstås inte från Adirektas håll att fastighetsmäklare åsidosätter den neutralitetsplikt de

har enligt lagen. Adirekta pekar endast på att det från den plikten finns ett så väsentligt un-

dantag, nämligen vad gäller priset, varför neutralitetsplikten endast omfattar de mindre vä-

sentliga delarna av ett fastighetsköp. De områden där en mäklare skall vara neutral omfattar

endast sådant som en säljare inte själv skulle ha någon anledning att undanhålla eller ljuga

om. Det kan inte anses felaktigt eller vilseledande att nämna denna avsevärda inskränkning i

neutralitetsplikten. ”Affärsmässiga” överväganden omfattar priset men begreppet torde kun-

na omfatta även andra aspekter av affärer som påverkar priset. Sådana aspekter skulle kunna

tänkas vara frågor om säljarens garantier, friskrivningar och villkoranden liksom frågor som

rör tidpunkten för tillträde, rätten till avkastning från fastigheten, utställande av reverser etc.

Mot bakgrund av att ett sådant väsentligt undantag från neutralitetsplikten som detta finns

kan knappast påstås att en mäklare generellt sett intar en neutral hållning i en bostadsaffär

särskilt då priset torde vara det för parterna enskilt viktigaste villkoret.

ÅBEROPAD BEVISNING

Mäklarsamfundet och Adirekta har var och en för sin del åberopat en omfattande skriftlig

bevisning.

DOMSKÄL
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Enligt MFL skall marknadsföring vara vederhäftig. Den som i marknadsföring använder ett

påstående skall kunna styrka påståendets riktighet. Kan han inte detta skall påståendet anses

ovederhäftigt och därmed otillbörligt. Den påtalade marknadsföringen skall bedömas från

dessa utgångspunkter och vad som tidigare framhållits i avgöranden av domstolen om att det

både från konsumenternas och näringslivets synpunkt är angeläget att motverka överdrifter i

reklam. Kravet på att marknadsföringen skall vara vederhäftig är särskilt viktigt vid jämfö-

rande reklam då sådan reklam förmedlar ett intryck av objektivitet och därför inger ett spe-

ciellt förtroende hos konsumenten.

I den påtalade marknadsföringen jämförs Adirektas tjänster med sådana som tillhandahålls

av registrerade fastighetsmäklare, däribland Mäklarsamfundets medlemmar. Mäklarsamfun-

det har i målet påtalat Adirektas användning av termen fastighets- eller bostadsmäklare, åbe-

ropande av fiktiva exempel samt en rad formuleringar som Adirekta använt vid marknadsfö-

ring av sina tjänster. Några av dessa formuleringar, yrkandena 2 e) – i), utgörs av ett kort på-

stående föregånget av ordet ”Myt”. I direkt anslutning följer rubriken ”Sanning” och en ef-

terföljande något längre text. Dessa formuleringar bör, som domstolen konstaterar i det fö l-

jande, vägas samman och bedömas utifrån det helhetsintryck som varje sådant textavsnitt

ger.

Yrkande 1 a)

Med termen fastighetsmäklare avses enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400) fysiska perso-

ner som yrkesmässigt förmedlar fastigheter. Fastighetsmäklare skall vara registrerade hos

Fastighetsmäklarnämnden. I målet är utrett att Adirekta har registrerade fastighetsmäklare

anställda. Av annonsens text i övrigt framgår att Adirekta även erbjuder andra tjänster än

traditionella mäklartjänster samt att bolaget vänder sig till de konsumenter som vill sälja sin

bostad själva. Oavsett om formuleringen ”Den nya tidens fastighetsmäklare” uppfattas att

avse Adirektas tjänster eller avser de i annonsen exemplifierade personerna kan mot denna

bakgrund användningen av termen fastighetsmäklare i den påtalade annonsen inte anses

missvisande. Samma synsätt bör gälla beträffande termen bostadsmäklare. Marknadsdom-

stolen finner således inte att användningen av termerna fastighetsmäklare/bostadsmäklare på

sätt som skett i den påtalade marknadsföringen kan bedömas som otillbörlig enligt MFL.

Yrkandet skall därför lämnas utan bifall.
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Yrkande 1 b)

Av utredningen i målet har framkommit att det vid tiden för Adirektas marknadsföring var

möjligt för konsumenterna att erhålla vissa tjänster – rådgivning per telefon och annonsering

på bolagets webbplats – utan kostnad. Det kan inte anses utgöra en oväsentlig del av vad

Adirekta erbjuder. Formuleringen ger därför inte en otillbörligt överdriven bild av erbjudan-

dets förmånlighet. Även detta yrkande skall lämnas utan bifall.

Yrkande 1 c)

Den påtalade marknadsföringen utgörs av ett påhittat exempel där personerna har fingerade

namn. Exemplet framstår emellertid som ett autentiskt fall och bör därför bedömas på sam-

ma sätt som gjordes av Marknadsdomstolen i det s.k. Trygg Hansa-avgörandet (MD

1978:6). I detta avgörande påpekades att uttalanden av namngivna och avbildade personer

har starkt övertygande inverkan på annonsläsaren. Vidare uttalade domstolen att konsumen-

ter genom den då påtalade marknadsföringen felaktigt får föreställningen att uttalandena i

annonsen är autentiska, och de kommer därigenom att uppleva reklammeddelandet som

starkt övertygande.

Marknadsdomstolen finner med hänsyn härtill att den påtalade marknadsföringen enligt yr-

kandet 1 c) är vilseledande och otillbörlig enligt MFL. Yrkandet skall därför bifallas och

förbudet formuleras på så sätt att Adirekta förbjuds att vid marknadsföring av mäklartjänster

åberopa försäljningar som inte genomförts i verkligheten utan att det tydligt framgår att ex-

emplen är fingerade.

Yrkande 2 a)

Påståendet ”att allt fler väljer att sköta sina bostadsaffärer utan inblandning av mäklare”

måste anses utgöra ett led i att värva kunder till Adirekta. Det åligger Adirekta att styrka på-

ståendet. Enligt domstolens mening har inte Adirekta åberopat någon utredning som styrker

att det finns fog för påståendet. Yrkandet skall därför bifallas.
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Yrkande 2 b)

I fastighetsmäklarlagen anges att mäklaren skall ha provision om inte annat avtalats. Det står

dock Adirekta fritt att även i kommersiella meddelanden framföra kritik mot provisionser-

sättningen. Påståendena måste emellertid vara vederhäftiga och i övrigt tillbörliga enligt

MFL. Adirekta har inte visat att det påtalade omdömet är befogat. Det måste därför anses

felaktigt och nedsättande för bl.a. Mäklarsamfundets medlemmar att påstå att de använder

ett förlegat debiteringssystem. Förbud skall därför meddelas enligt yrkandet.

Yrkandena 2 c) - d)

Påståendena ger intrycket att fastighetsmäklare genom att använda provisionssystemet tar

för mycket betalt och tar betalt för fel saker, dvs. saker som inte kräver någon arbetsinsats.

Utredning saknas som ger vid handen att så skulle vara fallet. Påståendena är generaliseran-

de och svepande och har en nedsättande innebörd. De påtalade formuleringarna är således

misskrediterande för fastighetsmäklarna och på denna grund otillbörliga. Formuleringarna är

även vilseledande på sätt som anges i 6 § MFL. Yrkandena skall bifallas.

Yrkandena 2 e) - f)

Yrkandena hänför sig till texten under punkterna 2 och 4 i den påtalade annonsen. Formule-

ringarna framställer på ett svepande sätt fastighetsmäklares kompetens och förmåga som

övervärderade. Påståendena är därför i viss mån att uppfatta som nedsättande för fastighets-

mäklarkåren. Vid bedömningen av vad som påstås vara myter under punkterna 2 och 4 bör

emellertid – såsom tidigare anförts - även beaktas vad som sägs under rubriken ”Sanning”

vid punkterna. Enligt Marknadsdomstolens bedömning ges där en mer nyanserad och förkla-

rande bild av bakgrunden till påståendena. Vid en sådan samlad läsning framstår dessa inte

som ovederhäftiga eller misskrediterande i MFL:s mening. Yrkandena skall sålunda lämnas

utan bifall.

Yrkande 2 g)

Påståendet, som hänför sig till punkten 5 i annonsen, måste uppfattas som att det i allmänhet

inte skulle vara lönsamt att ta hjälp av fastighetsmäklare för att få ett högre pris för den som

vill sälja sin fastighet. Det saknas utredning som ger belägg för detta påstående. Mäklarsam-
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fundet får däremot anses ha visat att mäklarförmedlade fastighetsförsäljningar åtminstone i

vissa fall har lett till högre försäljningspriser. Den påtalade formuleringen är således miss-

visande och misskrediterande för bl.a. Mäklarsamfundets medlemmar. Formuleringen är

även vilseledande på det sätt som avses i 6 § MFL. Förbud skall därför meddelas enligt yr-

kande 2 g).

Yrkandena 2 h) - i)

Med beaktande av vad som anförs i annonsen under punkterna 6 och 8 vid rubriken

”Sanning” kan påståendena – om än negativa – inte anses ovederhäftiga eller misskredite-

rande i MFL:s mening. Yrkandena skall därför lämnas utan bifall.

Rättegångskostnader

Den utgång som målet har fått innebär att parterna får anses vara ömsom vinnande och för-

lorande. Kostnaderna för de olika delarna i målet kan inte särskiljas. Vardera parten bör där-

för bära sina rättegångskostnader.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Per Erik Lindeberg (skiljaktig), Per Eklund

(skiljaktig), Per-Olof Edin, Jonas Häckner, Anders Stenlund och Barbro Wickman-Parak

Sekreterare: Paul Katai

Per Eklund och Per Erik Lindeberg anförde:

Den påtalade marknadsföringen har en speciell utformning som föranleder att vid otillbör-

lighetsprövningen enligt MFL vissa särskilda aspekter måste beaktas. Annonserna har som
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utgångspunkt konsumenters möjlighet att sälja sina bostäder själva utan att anlita mäklare.

Texten domineras av ett inledande avsnitt som framhåller denna möjlighet följt av nio "my-

ter" med efterföljande text under rubriken "Sanning". Det helhetsintryck annonsen förmedlar

är att den presumtive bostadssäljaren uppmuntras att sköta det mesta av försäljningen själv

med ett  kompletterande erbjudande att, i de avseenden han eller hon väljer att inte göra det,

vända sig direkt till Adirekta.

En sådan särskild aspekt är att de jämförelser som görs i annonsen gäller den etablerade fa s-

tighetsmäklarbranschen i stort och inte enskilda, mer eller mindre utpekade, näringsidkare.

Redan detta förhållande är en omständighet i sig som påverkar frågan om otillbörlighet, ef-

tersom en anonym bransch bör gemensamt kunna få utstå något mer än vad direkt eller ind i-

rekt utpekade enskilda näringsidkare har rätt och möjlighet att värja sig mot. Det är också att

märka att jämförelserna inte i första hand görs mellan Adirekta och andra företag i bran-

schen utan närmast gäller skillnaderna mellan att sköta försäljningen själv och att anlita en

mäklare som arbetar på traditionellt sätt.

En annan särskild aspekt är att den påtalade framställningen – både till syfte och innehåll –

genom det helhetsintryck den ger närmast kan uppfattas som ett inslag i en debatt där vissa

"myter" som påstås vara förknippade med den etablerade mäklarbranschen ställs mot ganska

utförliga och resonerande synpunkter på hur man som konsument kan informera sig om oli-

ka förhållanden som rör en privatpersons bostadsförsäljning och hur man bör gå till väga för

att på bästa sätt själv försöka sälja sin bostad. Den kan därmed sägas fungera som ett de-

battinlägg i syfte att påverka läsarnas beteende när de avser att sälja sina bostäder (och

skulle i och för sig teoretiskt ha kunnat bli bemött av mäklarbranschen i form av en annons

där förtjänsterna med att anlita en mäklare av traditionellt slag lyfts fram). Genom denna

funktion kommer också frågor om tryckfrihet och yttrandefrihet med i bedömningen.

Det nu sagda medför under alla omständigheter att till grund för otillbörlighetsprövningen

bör ligga en helhetsbedömning av den påtalade texten och dess syfte. Vidare måste i en text

med angivet syfte visst utrymme finnas för värdeomdömen av provokativt slag utan hinder

av bestämmelser i MFL.

Yrkandena 2 a) – i) avser lösryckta påståenden som ingår i den text som nyss beskrivits.

Fyra av dem är hämtade från inledningsavsnittet och fem från olika "myter". Det inledande

avsnittet är fokuserat på påståendet att "mäklarbranschen bygger sin verksamhet på ett förle-
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gat debiteringssystem". Påståendet innefattar, om än indirekt, kritik mot bestämmelsen i 21

§ fastighetsmäklarlagen (1995:400), enligt vilken fastighetsmäklarens ersättning beräknas

efter viss procent på köpeskillingen (provision), om inte annat har avtalats. Påståendet har

karaktären av ett opinionsskapande värdeomdöme, som kan uppfattas som i viss mån  ned-

sättande för det allt övervägande antal fastighetsmäklare som med stöd av huvudregeln i

gällande lag valt att låta ersättningen tas ut i form av provision. Detta system bygger på

gammal hävd men lagen ger också utrymme för andra lösningar (prop. 1983/84:16 s.17 ff.).

Framställningen om mäklarbranschens debiteringssystem ställs mot beskrivna möjligheter

som konsumenten själv har att sälja sin bostad samt – i ett särskilt avgränsat annonsavsnitt –

mot de tjänster som Adirekta marknadsför.

De i anslutning till påståendet om branschens debiteringssystem gjorda påståendena om att

mäklarbranschen "tar betalt för fel saker och ibland lite väl mycket" är närmast att uppfatta

som att de följer av att provisionsförfarandet tillämpas generellt och innefattar därför också

värdeomdömen med kritisk udd mot det etablerade systemet för mäklarersättning.

Att framställningen i annonsen tar sin utgångspunkt i kritik mot ett som det påstås förlegat

debiteringssystem utgör en för sammanhanget adekvat grund för framställningen sedd i dess

helhet. Intresset för konsumenterna av att det på marknaden erbjuds alternativ till det etable-

rade provisionssystemet medför att marknadsföringen av sådana alternativ kan tillåtas få ske

i former som i viss mån kan uppfattas som provokativa utan att de därmed behöver komma i

konflikt med MFL.

Inledningsavsnittet i annonsen avslutas med synpunkter på varför inte alla sköter försälj-

ningen av sina bostäder själva och utmynnar i antagandet att det kanske beror på en del

missuppfattningar (myter) som närmare anges under nio punkter följt av rubriken "Sanning"

vid varje punkt. Vad som sägs där förmedlar i resonerande ordalag huvudsakligen vad som

måste uppfattas som goda råd till den krets av läsare som framställningen i första hand vän-

der sig till, nämligen dem som överväger att själva sköta en större eller mindre del av fö r-

säljningen av sina bostäder. De mot mäklarbranschen i viss mån negativa formuleringar som

förekommer där måste ses mot denna bakgrund och följer av den allmänna uppläggningen.

I sammanhanget bör nämnas att man huvudsakligen räknar med två typer av effekter av

misskrediterande nedvärdering i marknadsföring. Det handlar dels om åtgärder som riskerar

att allmänt snedvrida konkurrensen och på ett oönskat sätt undanröja effektiv konkurrens,
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dels sådant angrepp som onödigt skadar en annan näringsidkare och som på denna grund an-

ses strida mot god marknadsföringssed (jfr. SOU 1993:59 s. 305 f.). Den marknadsföring

som här är aktuell kan knappast sägas ha sådana effekter och den misskreditering av allmän

natur som förekommer är inte av det slag som MFL:s regler på området i första hand avser

att motverka.

Vad gäller de tryckfrihetsrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga aspekterna  betonas i motiven

till dåvarande MFL (prop. 1970:57 s. 65) vikten av att lagstiftningen inte tillämpas så att den

kommer i konflikt med tryckfrihetsrättsliga principer. Detta har Marknadsdomstolen slagit

fast i åtskilliga avgöranden (se bl.a. MD 1977:1, 1981:5, 1985:21, 1987:27 och 1987:34).

Högsta domstolen har också i några avgöranden prövat hithörande frågor (se bl.a. NJA 1977

s. 751 och 1999 s. 749 samt senast avgörandet den 14 maj 2001 i mål nr Ö 1072-99).

Det måste mot denna bakgrund krävas tungt vägande skäl för att ingripa med stöd av MFL

mot enstaka inslag i en annons, som visserligen på ett generellt plan kan uppfattas som  ned-

värderande för en hel bransch, men som ändå är påtagligt präglad av information till konsu-

menten som ett led i en diskussion om hur denne med egna ansträngningar kan utföra mer-

parten av de tjänster som traditionellt brukar utföras av företrädare för branschen. Framställ-

ningen i dessa delar är vidare fristående utan samband med den del av annonsens text som

rör Adirektas marknadsföring av sina tjänster. Med hänsyn till det anförda och till vikten av

en rättstillämpning, som inte ter sig tvivelaktig från yttrandefrihetsrättslig synpunkt, bör en-

ligt vår mening ingripande inte kunna ske enligt MFL mot påståenden som omfattas av yr-

kandena 2a) – i).

Vi saknar därmed anledning att pröva frågan om vilseledande för varje påstående på det sätt

som majoriteten har gjort.

En viss tveksamhet kan i detta hänseende råda beträffande yrkandet 2a) som gäller att "allt

fler väljer att sköta sina bostadsaffärer utan inblandning av mäklare", vilket endast utgör ut-

gångspunkten för framställningen och saknar samband med den yrkesmässiga mäklartjäns-

tens egenskaper. Påståendet görs utan annat belägg än en uppgift i annonsen att Adirekta och

dess föregångare sedan starten år 1997 har hjälpt till att slutföra mer än 10 000 bostadsaffä-

rer. Det är dock allmänt hållet motsvarande andra liknande formuleringar i marknadsföring

(exempelvis "alltfler går över till", "alltfler prövar på att"), som i princip brukar godtas utan
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någon närmare utredning. Skäl föreligger därför inte att meddela förbud enligt MFL ens om

en vilseledandeprövning görs beträffande detta påstående.

Vid denna bedömning kan vi inte instämma i majoritetens ställningstagande under yrkande-

na 2 a) - d) och g).

Överröstade i dessa delar är vi i övrigt ense med majoriteten.


