
Metodenotat vedrørende undersøgelse af ejendomsmæglere
 

Konkurrenceredegørelse 2004 Kapitel 4: Liberale erhverv

Indledning

Det er ikke sædvane, at der gøres rede for statistiske metodeforudsætninger i kapitler i
Konkurrenceredegørelse, der henvender sig til den brede offentlighed. Den relativt begrænsede
plads i disse kapitler bruges til at præsentere analyseresultater og Konkurrencestyrelsens
konklusioner og forslag til initiativer.

Styrelsen har dog ikke noget imod at gøre rede for de anvendte metoder over for interessenter.

Undersøgelsesdesign og dataindsamling

Der er udsendt 320 spørgeskemaer til ejendomsmæglerne.

Ud fra den betragtning, at ejendomsmæglermarkederne i vid udstrækning er lokale og for at
styrke repræsentativiteten i stikprøverne til brug for resultater, der skal belyse
konkurrenceforhold, er udvalgt 10 geografiske områder. Disse områder omfatter både dele af
hovedstadsområdet og forskellige geografiske områder uden for hovedstadsområdet. Inden for de
valgte områder er ejendomsmæglerne udvalgt tilfældigt, dog således at der samlet er sikret en
repræsentativ stikprøve af mæglere med forskellig kædetilhørsforhold.

For at sikre, at mæglere med særlige koncepter blev belyst, er der dog draget omsorg for, at visse
forhåndskendte mæglere indgår i undersøgelsen. Denne type mæglere er derfor muligvis
overrepræsenteret.

Udvalgsenheden er forretningsteder. Der er således ikke taget hensyn til, at mæglere i de store
kæder gennemsnitligt har et større antal handler og derfor en større omsætning.

Disse to forhold indebærer, at målt i forhold til handler undervurderer undersøgelsen de store
kædemægleres betydning. Det betyder dog samtidig, at undersøgelsens konklusioner om
ensartethed i ydelseskoncepter og salærsystemer ikke er for vidtgående.

Af de 320 udsendte spørgeskemaer har 40 ikke kunne anvendes, mest fordi forretningsstedet var
ophørt eller lige begyndt. Undersøgelsens resultater er således baseret på 180 besvarede
spørgeskemaer svarende til en svarprocent på ca. 65 pct.

Denne relativt høje besvarelsesprocent er opnået dels ved, at fristen for besvarelse blev rykket,
og dels ved, at en række besvarelser blev fuldt op med telefonisk vej-ledning og nærmere dialog
om de ønskede oplysninger.

I forhold til de i alt ca. 1500 forretningssteder udgør de 180 besvarede skemaer 12 pct. I forhold
til de udvalgte områder udgør stikprøven selvsagt en betydelig større andel.

Konkurrencestyrelsen har tidligere foretaget undersøgelser af ejendomsmæglerområdet, senest i
1999 der var en totalundersøgelse. Styrelsen har herved opnået kend-skab til salærsystemer,
salærniveau m.m. i forskellige dele af landet. Der er taget hensyn hertil ved udvælgelsen af de
geografiske områder i undersøgelsen i 2002 med henblik på, at undersøgelsen giver en rimelig
repræsentation af disse forskelle samt andre forskelle knyttet til landsdele og urbanisering.

Konkurrencestyrelsens viden om tidligere salærer har også haft betydning for præsentationen af
salærudviklingen, jf. nedenfor.

Det er ikke alle besvarelser, der indeholder svar på alle spørgsmål. Ved præsentationen af
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resultaterne er der i det enkelte tilfælde sket en vurdering af, hvordan spørgsmålene er besvaret,
jf. nedenfor.

Præsentation af resultater

I det følgende vil præsentationer af de enkelte resultater blive omtalt hver for sig ud fra de
overvejelser, som har været gjort i de enkelte tilfælde.

Salærudvikling og salærniveau
Indledningsvis sondres der mellem traditionelt koncept og specielt koncept, jf. tabel 4.5. De
beregnede andele er baseret på forretningssteder og vurderet ud fra besvarelserne i
undersøgelsen. Som tidligere nævnt er forekomsten af specielt koncept muligvis overvurderet. Det
er imidlertid alligevel et forholdsvis begrænset antal besvarelser, der giver mulighed for at belyse
de specielle koncepter. Det er baggrunden for, at der ved omtalen af forholdet mellem traditionelle
og specielle koncepter refereres til undersøgelsen, hvor de specielle koncepter er henvist til
særskilt tekstmæssig omtale i form af eksempler.

Tabellerne 4.7 (salærudvikling) samt 4.8 og 4.9 (nuværende salærniveau) belyser således det
normale salær ved det traditionelle koncept. Langt de fleste besvarelser indeholder oplysninger
om det nuværende salær. Det er her karakteristisk, at der er en relativ stor ensartethed i såvel
salærberegningsmetode som salærprocent inden for de enkelte områder. I tabel 4.8 og 4.9 er
anført de typiske salærprocenter for de respektive hovedområder. Den store ensartethed gør, at
disse tabeller giver et pålideligt oversigtsbillede af det nuværende niveau for det normale salær.
Variationen i grundgebyret er anført i teksten.

Hvad angår salærudviklingen fra 1995 belyst ved indekstal i tabel 4.7, har mange mæglere ikke
kunnet give oplysninger fra 1995. Nogle mæglere har dog kunnet op-lyse nærmere om, at de har
reduceret procentsatsen. Dette er der taget hensyn til i beregningerne. Andre har oplyst, at
beregningsmetoden er uændret. Ved at sammenholde niveauet for nuværende takstelementer, jf.
ovenfor, med niveauet for tilsvarende takstelementer i tidligere undersøgelser har det været mulig
at beregne det overordnede billede af takstudviklingen, som fremgår af tabel 4.7.

Rabatter
De fleste besvarelser indeholder oplysninger om rabatter. Her er billedet imidlertid meget
uensartet. Det gælder både andel af handler og gennemsnitlig rabat på det enkelte
forretningssted. Der er endvidere forskelle mellem områder i, hvor stor en andel af mæglerne, der
giver rabat (flest i hovedstadsområdet). Der er også forskelle i begrundelserne for at give debat.

Fra en metodisk synsvinkel kan man her rejse spørgsmålet, hvorfor denne spredning ikke er belyst
i præsentationen af undersøgelsesresultaterne, og om det er forsvarligt at anføre gennemsnitstal
som gjort i tabel 4.6. Variationen er imidlertid så stor, at Konkurrencestyrelsen har vurderet, at
det ikke giver statistisk mening at gøre rede for den i talform (hvert forretningssted har sin form
for rabat). Da rabatterne har et betydeligt omfang, og derfor ikke kan negligeres i en analyse af
prisdannelsen, har styrelsen valgt at bringe tabel 4.6 som en indikator af, at der findes mu-lighed
for muligheder for rabat i markedet. Rabataspektet er af samme grund medtaget i tabel 4.7 over
salærudviklingen. Som omtalt i teksten betyder eksistensen af rabatter en vis opblødning af det
stive prissystem, men det fremhæves samtidig, at rabatterne ikke gives efter faste kriterier.
Konkurrencestyrelsen vil medgive, at man godt kunne have udbygget denne tekstmæssige
beskrivelse med en omtale af spredning m.m. omkring rabatter.

Markedsføring
Mange af besvarelserne indeholder oplysning om markedsføring. Variationen i
markedsføringsbeløb er anført i teksten. Der er ikke herudover foretaget en statistisk beskrivelse
af markedsføringsbeløb, da variationen i markedsføringsbeløb bl.a. afspejler forskelle i ydelser.
Materialet giver ikke information til en analyse af forholdet mellem effekt og pris m.m. for
forskellige markedsføringsydelser.
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Afsluttende bemærkninger

Dansk Ejendomsmæglerforening har været konsulteret i forbindelse med udarbejdelse af
spørgeskemaer, udfærdigelse af undersøgelsesdesign og udvælgelse af forretningssteder.

Inden offentliggørelsen af Konkurrenceredegørelsen har der været afholdt normal høringsrunde,
hvor der har været mulighed for at komme med kommentarer. En række faktuelle forhold blev i
denne forbindelse justeret. Der har endvidere været lejlighed til at komme med indlæg på
Konkurrencestyrelsens hjemmeside.

Hvis undersøgelsen af ejendomsformidlingsområdet var behæftet med afgørende metodiske fejl,
ville sandsynligheden for, at resultaterne gav et retvisende billede af forholdene være ganske
ringe.

Der er imidlertid ingen, der har bestridt, at undersøgelsens beskrivelse af de faktiske forhold er
korrekt – heller ikke i forbindelse med de efterfølgende overvejelser om ændringer i lov om
omsætning af fast ejendom, som Konkurrenceredegørelsen 2004 har peget på.

Derimod kan der nok være forskellige opfattelser af fortolkningen af resultaterne i relation til
konkurrencen på området og behovet for lovændringer – men det er en anden sag.
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