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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan en 

fastighetsmäklarbyrås virtuella servicescape och kundernas tillit till 

fastighetsmäklarbyrån samt kundernas köpintentioner. Detta är ett relativt 

outforskat område, inte mycket av den forskning som finns kring virtuella 

servicescapes gäller fastighetsmäklarbranschen. Den huvudteori som ligger till 

grund för studien är Harris och Goode (2010) och deras virtuella servicescape-

dimensioner.  

För att studera detta har ett experiment genomförts, där två 

fastighetsmäklarbyråers hemsidor har jämförts och deltagare i studien har fått 

besvara ett antal påståenden kring hemsidornas estetik samt funktion och 

layout. Utöver dessa delar hos hemsidorna har respondenterna också fått ange 

huruvida de känner en tillit till hemsidan och hur deras köpintentioner har 

påverkats av hemsidan. 

Resultaten från studien tyder på att det finns ett samband mellan estetiken 

samt funktion och layout hos det virtuella servicescapet och kundernas tillit 

och köpintentioner, vilket tidigare forskning också påvisat.  

Detta ger en bas för fastighetsmäklarbyråer när det gäller utformningen av sina 

virtuella servicescapes för att med estetiken samt funktion och layout i fokus 

skapa en attraktiv hemsida som skapar en tillit till fastighetsmäklarbyrån och 

därmed ökar köpintentionerna och kan skapa en lojalitet till 

fastighetsmäklarbyrån. 

 

Nyckelord: Virtuella servicescapes, Tillit, Estetik, Funktion och layout, 

Köpintentioner, Fastighetsmäklarbyrå 

  



 Abstract 

The purpose of this study is to examine if there is a connection between a real 

estate agency's virtual servicescape and the clients’ trust and purchase intention 

towards the agency. This is a relatively unexplored area, there are not many 

studies regarding the virtual servicescapes in the real estate industry. Our main 

theory in this study is Harris and Goode (2010) and their virtual servicescape 

dimensions.  

To study this connection, we have conducted an experiment, where two real 

estate agencies’ websites have been examined and the participants in the study 

have answered several statements about the websites’ aesthetics and 

functionality and layout. Furthermore, the participants have also answered 

whether they feel a trust towards the website, and how their purchase 

intentions are affected by the website. 

The results in this study indicates that the aesthetics and the functionality and 

layout of the virtual servicescape is connected to the clients’ trust and purchase 

intentions, which is also demonstrated by previous research.  

This gives real estate agencies a foundation to build their virtual servicescapes, 

using the aesthetics and the functionality and layout to create an attractive 

website which, in turn, creates trust toward the agency and increases the 

purchase intentions and simultaneously builds loyalty to the agency. 

 

Keywords: Virtual servicescapes, Trust, Aesthetics, Functionality and layout, 

Purchase intentions, Real estate agency 
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1. Bakgrund 

När ett köpbeslut ska göras är det inte bara själva produkten som räknas in i 

beslutet, det är en helhetsbild som innefattar många olika aspekter (Kotler 

1973). Vidare menar Kotler (1973) att en av de viktigaste aspekterna är 

rummet vi gör det i, känslan som rummet skapar kan kallas ”the 

atmospherics”. För att anpassa Kotlers ”atmospherics” till en 

serviceomgivning lanserades servicescape-modellen av Bitner (1992). Bitner 

(1992) skapade ett ramverk för hur omgivningen påverkar kunder och 

anställda i servicebranschen, hon delade in servicescapet i tre olika 

dimensioner: Omgivning, funktion och layout och skyltar, symboler och 

artefakter.  

Det är 25 år sedan servicescape-modellen lanserades och på den tiden hade 

inte många svenskar tillgång till internet (Findahl 2011). I dagens samhälle 

använder sig en stor del av befolkningen sig av internet varje dag 

(Internetstiftelsen i Sverige [IIS] 2016). I och med att fler och fler använder sig 

av internet har även internet-handeln ökat drastiskt (Postnord 2016).  

Då mer handel har förflyttat sig online har även forskning kring servicescape 

flyttat online och en av de nya forskningstrenderna inom servicescape är det 

virtuella servicescapet (Mari & Poggesi 2013). Enligt Mari och Poggesi (2013) 

är målet att undersöka hur virtuella servicescapes påverkar kundbeteendet. 

Virtuella servicescapes kan förklaras som hur web-design används för att skapa 

positiva responser hos kunden (Dailey 2004).  

I tidigare forskning har ett flertal begrepp använts: virtuella servicescapes 

(Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006), e-servicescapes (Papadopoulou et al. 2001; 

Hopkins et al. 2009) och online servicescapes (Harris & Goode 2004, 2010). I 

denna studie kommer alla dessa att benämnas som virtuella servicescapes. 

Mari och Poggesi (2013) uttryckte att det finns ett behov av att undersöka 

servicescape i olika branscher. Fastighetsmäklarbranschen har det inte gjorts 

mycket forskning på, men Tuzovic (2009) undersökte servicekvalitet inom 

fastighetsmäklarbranschen där han kom fram till att virtuella servicescapes är 

en av de viktigaste drivkrafterna för att skapa en hög servicekvalitet inom 

fastighetsmäklarbranschen.  

Fastighetsbranschen omsätter stora summor pengar varje år. År 2014 omsattes 

det knappt 236 miljarder kronor och året därpå omsattes 275 miljarder på de 
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fastighetsaffärer som har redovisade köpeskillingar. Ökningen under det året 

låg på nästan 40 miljarder kronor (Statistiska Centralbyrån [SCB] 2016). Det är 

en bransch som har flyttat en stor del av annonseringen av fastigheter till 

hemsidor på internet, tidigare annonserades framförallt i tidningar och på 

fastighetsbyråers kontor (Lind & Kopsch 2014). Det är därför av värde att 

undersöka hur kunder påverkas av hemsidorna som fastighetsmäklarbyråerna 

annonserar på. 

 

1.1. Problemformulering 

Svenskar blir dagligen exponerade för virtuella servicescapes när de använder 

internet (IIS 2016). Det blir allt viktigare för fastighetsmäklarbyråer att 

annonsera sina objekt på hemsidor då fastighetsmäklare utsätter sig för en stor 

risk om de inte annonserar på digitala plattformar (Bond et al. 2000). Det är 

också viktigt att kunder känner tillit på onlinemarknaden då det till skillnad 

från fysiska butiker inte finns något verkligt att ta på samt att det saknar ett 

möte med en försäljare ansikte mot ansikte (Reichheld & Schefter 2000).   

En variant av Bitners (1992) servicescape-modell anpassad till virtuella 

servicescapes lanserades av Harris och Goode (2010) där de använder sig av 

dimensionerna estetik, funktion och layout samt finansiell säkerhet istället för 

Bitners dimensioner, atmosfärmässiga betingelser/förhållanden, rumslig layout 

och funktionalitet samt skyltar, symboler och andra artefakter.  

Kunder som köper fastigheter använder sig av internet för att göra 

efterforskningar innan de kontaktar en fastighetsmäklare (Tuzovic 2008). 

Eftersom de virtuella servicescapen är viktiga för servicekvaliteten (Tuzovic 

2009), och att fastighetsmäklare i dagens samhälle sköter den mesta 

annonseringen på internet (Lind & Kopsch 2014) så är det av vikt att se hur 

dessa virtuella servicescape påverkar kunderna gällande deras tillit och 

köpintentioner mot fastighetsmäklarbyråer. 

På fastighetsmäklarbyråers hemsidor genomförs ingen monetär transaktion 

utan det sköts genom en förmedling av en fastighetsmäklare 

(Mäklarsamfundet u.å.). Därför är finansiell säkerhet inte en relevant 

dimension för fastighetsmäklarbyråers virtuella servicescape. 

Därför har den här undersökningen valt att fokusera på de två andra 

dimensionerna som tagits fram av Harris och Goode (2010) det vill säga: 
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funktion och layout samt estetik och undersöka hur de två dimensionerna i det 

virtuella servicescapet påverkar kunders tillit och köpintentioner hos 

mäklarbyrån.  

 

1.2. Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur 

fastighetsmäklarbyråers virtuella servicescape påverkar kundens tillit till byrån 

utifrån de virtuella servicescape-dimensioner som utformades av Harris och 

Goode (2010). 

Mer specifikt kommer uppsatsen att undersöka om ett virtuellt servicescape 

med tilltalande estetik samt funktion och layout ökar kundernas tillit och 

köpintentioner hos fastighetsmäklarbyrån. 
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2. Teori 

2.1. Servicescapes 

Begreppet servicescape är brett inom marknadsföring, i princip innefattar det 

allt kring den servicemiljö som företaget vill förmedla till sina kunder. Det 

inkluderar både den fysiska miljön med exempelvis ljussättning, skyltning och 

utformning av lokaler och den mentala miljön som kan påverkas med musik 

och dofter, samt den image som företaget vill utstråla, både till anställda och 

kunderna (Bitner 1992). Servicescapet ger därmed en påverkan på de anställa 

så väl som kunderna.  

Ett servicescape består enligt Bitner (1992) av tre dimensioner, och de är:  

• Atmosfärmässiga betingelser/förhållanden  

• Rumslig layout och funktionalitet  

• Skyltar, symboler och andra artefakter  

I den första dimensionen som är de atmosfärmässiga förhållandena inkluderas 

bland annat musik, färgval i lokalerna och temperaturen (Wirtz et al. 2012).  

I nästa dimension är den rumsliga layouten till exempel lokalernas och 

inredningens storlek, utformning och placering, och funktionaliteten är den 

förmåga som finns att förenkla tjänsterna och deras processer (Wirtz et al. 

2012).   

Den tredje och sista dimensionen är skyltar, symboler och andra artefakter. 

Dessa är både tydliga och underförstådda signaler som hjälper kunder och 

anställda att hitta i lokalerna, och som kommunicerar företagets image till 

kunderna (Wirtz et al. 2012).  

Enligt Wirtz et al. (2012) kan det sägas att ett servicescape har tre syften, det 

första är att det kan användas för att skapa ett meddelande vilket innebär att 

servicescapet används för att visa hur företaget sticker ut gentemot sina 

konkurrenter på marknaden och att förmedla sin servicekvalitet. Det andra är 

att det används som uppmärksamhetsskapande och ska då särskilja sig från 

sina konkurrenter och locka till sig kunder från sitt inriktade målsegment av 

marknaden. Det tredje är effektskapande och innebär att servicescapet ska 

förbättras av rumslig layout, färgval och ljud- och ljussättning för att förhöja 

effekten som den nuvarande servicenivån ger (Wirtz et al. 2012).   

Ett servicescape påverkar sinnena, medvetet eller omedvetet, hos både 

kunderna och de anställda på ett eller annat sätt. Exempelvis vill givetvis ett 
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företag som driver en butik att servicescapet ska påverka på ett positivt sätt, 

vilket då medför att kunderna kommer stanna i butiken en längre stund och 

därför spenderar de förhoppningsvis mer pengar (Wirtz et al. 2012).   

Bitner (1992) utvecklade också servicescape-modellen som visar vad det är 

som ger en påverkan på både anställda och kunderna, och vad det kan ge för 

sorts påverkan mentalt och fysiskt. Detta kan också kopplas till Mehrabian och 

Russell (1974) och deras ”approach/avoid-modell” (närmande/undvikande), 

som menar att ett stimulis påverkan kan ge två möjliga utfall. Det ena är att 

vilja stanna kvar och utforska miljön, det andra är att lämna platsen. 

 

2.2. Servicekvalitet 

Servicekvaliteten påverkar både kundnöjdheten och tillit. Företagens standard 

bör uppnå eller överträffa kundernas förväntan (Wirtz et al. 2012). Tuzovic 

(2008) menar att servicekvaliteten beror på följande tre komponenter:  

• Potential quality  

• Process quality  

• Outcome quality  

Fastighetsmäklarbranschen är lite annorlunda jämfört med andra branscher i 

den mening att det oftast tas kontakt mellan kund och säljare, exempelvis när 

kunden kommer in i butiken. I fastighetsmäklarbranschen måste kunden ta sig 

till fastighetsmäklarens kontor eller det gällande objektet innan kontakten med 

fastighetsmäklaren tas personligen. Det gör att fastighetsmäklarbranschen 

sticker ut gällande servicekvalitet i förköpsstadiet (Tuzovic 2008).  

Nelson och Nelson (1995) talar om allmän servicekvalitet, och de säger att den 

upplevda servicekvaliteten hos kunden är individuell eftersom det gäller just 

den upplevda kvaliteten och inte någon objektiv kvalitet som anges. 

Parasuraman et al. (1985) har också behandlat servicekvalitet, och de har 

kommit fram till att servicekvaliteten är jobbigare för kunder att utvärdera än 

produktkvalitet, den upplevda servicekvaliteten är en jämförelse för kunden då 

den utvärderar den nivå som servicen ligger på jämfört med de förväntningar 

som fanns före servicen utfördes. Utvärderingen av en tjänst gäller inte bara 

slutresultatet, utan även hur tjänsten utfördes under tiden. Servicekvaliteten är 

abstrakt eftersom tjänsten har sina specifika egenskaper, den inte går att ta på, 

den går inte att spara till ett senare tillfälle och servicenivån på tjänsten beror 

på vem som utför den (Parasuraman et al. 1988).  
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Både vid köp av produkter och tjänster förlitar vi kunder oss på att leta upp 

information före köpet. Det kallas för undersökningsattribut och finns i en 

större utsträckning hos produkter än hos tjänster, eftersom produkter har fler 

kvaliteter som går att läsa på om inför ett köp, så som exempelvis storlek och 

färg. Utöver dessa undersökningsattribut finns det också tilltrosattribut och 

erfarenhetsattribut (Wirtz et al. 2012). Erfarenhetsattribut är sådant som 

kunderna upptäcker efter köpet, när produkten eller tjänsten utvärderas. 

Sådana kvaliteter som inte kan utvärderas, varken före eller efter köp och 

användning kallas för tilltrosattribut. Här sätts servicekvaliteten istället som 

tillit för den person som utfört tjänsten. Exempelvis består juridiska råd eller 

medicinska ingrepp så som operationer av mycket tilltrosattribut. Detta vet de 

flesta inte speciellt mycket om, därför blir servicekvaliteten inte 

utvärderingsbar på samma sätt som den hade varit om det gällde andra tjänster 

och produkter som består av fler erfarenhets- och/eller undersökningsattribut 

(Wirtz et al. 2012).  

Enligt Tuzovic (2009) är de två huvuddelarna i den upplevda servicekvaliteten 

för kunder hos fastighetsmäklarföretag firmans virtuella servicescape och det 

fysiska mötet med fastighetsmäklaren. Tuzovic (2009) säger vidare också att 

resultaten påpekar hur viktigt det är för fastighetsmäklarfirmorna att noga 

undersöka fastighetsmäklarna som de anställer, och även på vilket sätt de 

utbildas inom firman, samt att ha en god kontroll över sin hemsida exempelvis 

angående hur lättnavigerad hemsidan är. 

 

2.3. Virtuella servicescapes 

Virtuella servicescapes är servicescapes som finns på internet (Hopkins et al. 

2009). Dessa virtuella servicescapes är bland annat företagens webshoppar, 

hemsidor och sociala medier, företagets byggda miljöer online (Hopkins et al. 

2009). Dessa har växt fram mycket under digitaliseringens framfart. Även för 

fastighetsmäklarbranschen har det blivit en stor utveckling, tidigare 

annonserade de ut sina objekt i kontorens fönster och i tidningar, men nu 

finns det i större utsträckning på deras egna hemsidor och samlingssidor som 

exempelvis Hemnet (Lind & Kopsch 2014).   

Enligt Bond et al. (2000) riskerar fastighetsmäklarfirmor som enbart väljer att 

annonsera sina objekt via andra kanaler än internet att förlora mycket kunder, 

och därför tar de också en ekonomisk risk genom att agera på det sättet. 

Internet står för en omfattande källa när det gäller potentiella kunder för 
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mäklare (Bond et al. 2000). Tuzovic (2009) menar att utvecklingen inom 

handeln har resulterat i att det genomgått en digitalisering, och det därför 

behövs nya mätverktyg för att kunna mäta den virtuella servicekvaliteten.  

Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) säger att en viktig del inom de virtuella 

servicescapen är estetiken, deras studie har också bevisat detta. Utöver det 

ökar kundnöjdheten om kunderna möts av ett professionellt virtuellt 

servicescape, likaväl som att det ska vara estetiskt tilltalande. De definierar en 

tilltalande estetik som att det virtuella servicescapet, i deras fall en hemsida, ska 

vara välorganiserad och snygg, samt en icke tilltalande estetik som att 

hemsidan då är oorganiserad, svårnavigerad och rörig (Vilnai-Yavetz & Rafaeli 

2006).  

Vidare blev chansen också större angående att en kontakt togs från kunden för 

en serviceinteraktion om den ansåg att det var ett estetiskt tilltalande virtuellt 

servicescape (Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006). Vidare undersökte Vilnai-Yavetz 

och Rafaeli (2006) också huruvida hemsidans professionalism hade någon 

påverkan på kunden, rörande chansen att ta kontakt med servicegivare. 

Professionalismen hade varken en negativ eller positiv inverkan på det. 

Professionaliteten på hemsidan definierades av bland annat en god synlighet 

på sidan och bra design, sådana faktorer som har en påverkan på 

kundnöjdheten (Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006).  

Vid ett möte med en hemsida utformad på ett estetiskt tilltalande sätt känner 

kunderna en högre grad av välbehag, men det gäller dock inte alls i lika stor 

utsträckning när de kommer in på en professionell, men inte estetisk hemsida 

(Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006).   

Enligt Papadopoulou et al. (2001) byggs tillit inom virtuella servicescape 

genom att hålla ett löfte. Det första steget är att göra ett löfte om att en tjänst 

kommer levereras. Inom fastighetsmäklarbranschen kan det handla om att 

bilder på ett objekt visas upp på en hemsida, vilket ger kunden en bild om hur 

objektet ser ut. Efter det börjar kunden analysera hur troligt det är att företaget 

har en kapacitet att hålla löftet. I det tredje steget utvärderar kunden i vilken 

utsträckning som företaget har hållit sitt löfte. Stämmer bilderna med 

verkligheten är beskrivningen av objektet rättvisande, och efter det skapar 

kunden en bild av i hur stor utsträckning företaget är pålitligt, eller som i 

fastighetsbranschen, fastighetsmäklaren (Papadopoulou et al. 2001).  
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Det som görs i ett virtuellt servicescape för att skapa ett löfte är bland annat 

att det finns interagerande kommunikation från företaget som ska efterlikna en 

dialog som skulle hållas i ett fysiskt servicescape, och att det dessutom sker i 

realtid ska höja trovärdighetsfaktorn ännu mer (Papadopoulou et al. 2001). 

Vidare menar Papadopoulou et al. (2001) att för att sedan kunna göra det 

möjligt att hålla sitt löfte behöver företaget ge en objektiv presentation av 

tjänsten eller produkten, samtidigt som kommunikationen fortskrider. Vidare 

ska även löftet hållas, annars har allt arbete varit förgäves. Här gäller det då att 

leverera produkten eller tjänsten som efterfrågats eller inhandlats via det 

virtuella servicescapet på ett sätt som gör att konsumenten kan bygga upp tillit 

för företaget och dess servicescape (Papadopoulou et al. 2001). 

Wanninger et al. (1997) pekar ut några element som de anser är vitala för att få 

önskad funktion av ett virtuellt servicescape, exempelvis kan det vara att det 

krävs oerhörda lagringsutrymmen med snabb hämtning av den lagrade datan, 

mjukvaran i systemet ska vara ”lagom interaktiv” och intelligent, digitalisering 

av ett flertal sorter av information som ska visas på en digital skärm eller vara 

flexibel nog för att kunna stödja regelbundna och snabba förändringar i 

designen på servicescapet. 

Harris och Goode (2010) har arbetat fram en modell för virtuella servicescapes 

som bygger på Bitners (1992) originalmodell för servicescapes. Den stora 

skillnaden med Harris och Goodes (2010) modell är att den en av de tre 

originaldimensionerna är utbytt för att bättre passa in i den digitala aspekten, 

nämligen finansiell säkerhet. Den finansiella säkerheten består i sin tur av 

delarna uppfattad säkerhet och enkelhet att betala (Harris & Goode 2010). 

De andra två dimensionerna är baserade på Bitner (1992) och originalmodellen 

för servicescapes. Den första nya dimensionen är estetiken som är en 

digitalisering av atmosfärmässiga betingelser och består av designens 

originalitet, den visuella intryck och underhållningsvärde. Den andra 

dimensionen är layouten och funktionaliteten och består av delar som 

servicescapets användbarhet, anpassning, interaktivitet och informationens 

relevans (Harris & Goode 2010). Alla dimensioner i den virtuella servicescape-

modellen ligger till grund för att konsumenten ska bygga upp tillit för företaget 

som står bakom servicescapet. 
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2.4. Tillit 

Tillit är ett begrepp som används över flera olika forskningsområden, så som 

psykologi, socialpsykologi och sociologi. De olika områdena har alla sina egna 

definitioner av tillit (McKnight et al. 2002). Ett sätt att se på det är att tillit är 

den mest grundläggande basen för att ett utbyte mellan två parter ska kunna 

uppnås, att den andra parten kommer genomföra den plikt som den har lovat 

(Gundlach & Murphy 1993).  

Tillit kan leda till en lojalitet för hemsidan (Harris & Goode 2004). 

Lojalitet kan skapa positiv ”word-of-mouth”, vilket leder att kunderna pratar 

positivt om hemsidan, samt att viljan att betala ökar (Srinivasan et al. 2002). 

Om tillit skapas kan det leda till en ökad vilja att handla från sidan (Harris 

& Goode 2010). Enligt McKnight och Chervany (2001) kan tillit för en 

hemsida skapa en vilja av att handla, samarbeta och dela med sig av 

information. Avsaknad av tillit till hemsidor är en av de största orsakerna till 

att kunder väljer att inte handla via hemsidorna (Wang & Emurian 2005). 

 

2.4.1. Hemsida och tillit 

Estetiken och en bra design är viktig för en hemsida, enligt Grewal et al. 

(2003) är det troligare att kunder kommer att återvända till hemsidan om 

designen är inbjudande. Hemsidans design är viktig för hemsidans 

servicekvalitet. Hemsidans aura och design har en påverkan på nivån av ”e-

satisfaction” (McKinney et al. 2002; Zeithaml 2003). Färger på hemsidan har 

en viktig roll för att bestämma tilliten och nöjdheten på hemsidan (Cyr et al. 

2010). Tan et al. (2009) hävdar att valet av färger är har en påverkan på den 

visuella nöjdheten, enkla kombinationer av färger och ett konsekvent 

färgschema skapar en visuell komfort för besökaren medan skrikiga färger och 

ett osammanhängande färgschema kan skapa ett visuellt missnöje. Reichheld 

och Schefter (2000) säger att det alltid har varit viktigt att skapa tillit från 

kunden, men det är ännu viktigare på onlinemarknaden. Detta då det till 

skillnad från fysiska butiker, helt saknar något sätt att kunna ta och känna på 

produkten, samt att det saknas ett möte ansikte mot ansikte (Reichheld & 

Schefter 2000).  

Harris och Goode (2010) visar att det finns ett samband mellan en hemsidas 

funktion och layout, och kundens upplevda tillit till hemsidan. Det styrks av 

Ganguly et al. (2010) som använder tre olika former av design som skapar tillit 
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till kunden i en onlineaffär, informationsdesign, navigationsdesign och visuell 

design. Informationsdesign innefattar att kunden får relevant information om 

produkten och information om företaget. Navigationsdesign innefattar att 

hemsidan går att navigera på ett snabbt och enkelt sätt. Visuell design 

benämns i teoridelen för köpintentioner nedan. I Harris och Goodes modell 

(2010) skiljer sig funktion och layout från estetiken på ett liknande sätt som 

atmosfäriska betingelser skiljer sig från rumslig layout och funktionalitet i 

Bitners (1992) modell. Det vill säga att då estetiken fokuserar på stämningen 

och den visuella upplevelsen, fokuserar funktion och layout på hur sidan är 

organiserad och hur lättanvänd den är. Enligt Srinivasan et al. (2002) är 

hemsidans design, som ska vara lättläst och lättnavigerad samt att den ska vara 

enkel att bläddra runt på, viktigt för ”e-satisfaction”. En enhetlig layout över 

hela sidan, vilket innefattar en liknande organisering, och navigering samt 

samma typsnitt skapar ett starkare intryck av användare än en hemsida som är 

inkonsekvent (Tan et al. 2009). För att skapa tillit behöver ett löfte uttalas, och 

sedan bevisa att det utlovade kan genomföras (Papadopoulou et al. 2001). 

Harris & Goode (2010) kom i sin undersökning fram till att det finns ett 

samband mellan en hemsidas virtuella servicescape och tilliten som kunden 

känner för hemsidan. 

Utifrån ovanstående teori utformades hypotes 1: En tilltalande estetik samt en 

god funktionalitet och layout på en hemsida leder till en högre tillit gentemot 

fastighetsmäklarbyrån som står bakom sidan. 

 

2.5. Köpintentioner 

Köpintentioner är en persons tendenser att vilja köpa från ett visst varumärke 

eller företag (Bagozzi et al. 1979). Dessa tendenser skiljer sig från individernas 

attityd eller tankesätt gentemot företaget (Spears & Singh 2004). Vidare ger 

Spears och Singh (2004) en definition av köpintention som säger att en 

individs köpintentioner är dennes medvetna planering att köpa en viss 

produkt. 

 

2.5.1. Hemsida och köpintentioner 

Tillit för hemsidorna kan leda till högre lojalitet mot företaget från kundernas 

håll. Detta leder också till högre köpintentioner, att kunderna är mer villiga att 
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betala (DeWulf et al. 2006; Srinivasan et al. 2002). Harris och Goode (2010) 

säger också att köpintentionerna påverkas av tilliten som kunden har byggt 

upp gentemot hemsidan och företaget. För att höja nivån av njutning på en 

hemsida kan olika former av multimedia användas (DeWulf et al. 2006). 

Helheten av hemsidan är av tyngd och en enkel och ”ren” hemsida gör det 

enklare att navigera på hemsidan (Tan et al. 2009). Vidare menar Tuzovic 

(2009) att kunder förväntar sig att finna bilder av bra kvalitet på en 

fastighetsmäklarfirmas virtuella servicescape, tillgängligheten och kvaliteten på 

bilderna kan vara avgörande för om kunden väljer att kontakta 

fastighetsmäklarfirman eller inte. Enligt Ganguly et al. (2010) skapar en 

attraktiv visuell design, som innefattar grafik, färger, foton och typsnitt, en tillit 

till hemsidan. Det stärker Harris och Goode (2010) modell som visar att det 

finns en koppling mellan det estetiska framförandet och köpintentioner till 

hemsidan. 

En sökfunktion, där det kan väljas specifika egenskaper så som antal rum, 

boarea och prisnivå, på hemsidan nämndes som ett av de viktigaste verktygen 

för kunder (Tuzovic 2009). Carrillo (2008) påpekar att det faktum att det finns 

bilder på objektet som ska säljas ökar försäljningspriset och minskar tiden som 

objektet ligger ute på marknaden vilket betyder att köpintentionerna har ökat. 

Carrillo (2008) säger också att en ökning med tio bilder på ett objekt kan öka 

försäljningspriset med upp till 1,7 %. Skulle det också finnas en virtuell visning 

på objektet ökar slutpriset troligen ännu mer och minskar 

marknadsföringstiden med upp till 20 % (Carrillo 2008). Köpintentionerna 

ökar även gällande välskötta objekt i den mening att de ofta möter ett högre 

tryck av köpare och säljs i genomsnitt för ett högre pris (Carrillo 2008). 

McKnight och Chervany (2001) menar också att köpintentionerna kan öka om 

hemsidan visar upp en stämpel från en tredje part som påvisar att hemsidan är 

säker gällande transaktioner. Detsamma kan ske om företaget bakom 

hemsidan ger kunderna möjligheten att interagera med hemsidan (McKnight & 

Chervany 2001). 

 

Utifrån ovanstående teori utformades hypotes 2: En tilltalande estetik samt en 

god funktionalitet och layout på en hemsida leder till högre köpintentioner 

gentemot fastighetsmäklarbyrån som står bakom sidan. 
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3. Metod 

3.1. Metodval 

För att undersöka studiens syfte och att närmare gå in på forskningsfrågan och 

testa hypoteserna som utformats i teoridelen, kommer en kvantitativ metod att 

användas. Detta görs för att hitta ett mönster för att kunna applicera det på en 

större population (Jacobsen 2002). När det gäller en studie som denna passar 

det bäst med en kvantitativ metod då det som ska undersökas är människors 

åsikter om en hemsida och deras förmåga att skapa tillit hos de eventuella 

kunderna. Ett experiment kommer att utföras för denna studie. Anledningen 

till att studien utförs i experimentform är för att se om det är någon skillnad 

mellan de två hemsidorna med hänsyn till hur kunderna upplever tillit och 

köpintentioner gentemot dem. Experimentet är ett så kallat ”between-subjects 

experiment” (Schneider 2013), vilket innebär att deltagarna kommer att få 

svara på samma enkät gällande två olika hemsidor. Dessutom kommer vi att 

använda oss av ”ABBA-counterbalancing”, vilket innebär att för hälften av 

deltagarna kommer en specifik sida att visas före den andra, och för den andra 

halvan av deltagarna kommer ordningen att vara den omvända (Girden 1992). 

Detta för att försöka se om det finns en effekt i vilken ordning som 

hemsidorna visas för deltagarna i studien. Experimentet kommer att innebära 

att deltagarna får se två olika mäklarbyråers hemsidor och ge sina åsikter om 

dem, med utgångspunkt i Harris och Goode (2010) virtuella servicescape-

dimensioner. Den tredje dimensionen, finansiell säkerhet, valdes bort då den 

inte är relevant för studier gällande fastighetsmäklarbyråers hemsidor eftersom 

det inte genomförs några transaktionen på hemsidan. 

 

3.2. Beskrivning av hemsidorna 

3.2.1. Hemsida 1  

Förstasidan på hemsida 1 är enkel med ett färgschema i vitt, grått och svart 

och det finns en lista med alternativ över vad hemsidan erbjuder. Det är också 

en bild på ett hus och en kort förklaring om vem mäklaren är. Informationen 

på objekten kommer upp i ett nytt ”pop up”-fönster. Här får sidan ett annat 

färgschema som är en blekgul bakgrund med detaljer i blått och beige. Fakta 

presenteras men texten har en del stavfel och ger inte en helt klar bild av 

objektet. Det finns genvägar till att kolla på bilder, planritning och att se på 

karta. Används genvägen dit så öppnas ett till fönster där bilderna, kartan eller 
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planritningen presenteras. Bilderna på objektet är sneda och objekten ser inte 

ut att ha blivit uppfixade för fotografering, kunder förväntar sig att bilderna på 

fastighetsmäklares hemsidor ska vara av hög kvalitet (Tuzovic 2009). Det 

används olika typsnitt på flera delar av sidan. Hemsidan har inte ett enhetligt 

färgschema och färgschemat som går i gult, blått och beige kan upplevas som 

skrikigt vilket kan skapa ett visuellt missnöje (Tan et al. 2009). Hemsidan 

använder sig av bilder vilket kan öka köpintentionen (Carrillo 2008). Hemsidan 

ger inte ett enhetligt intryck då flera fönster öppnas och det finns flera olika 

typsnitt. Hemsidans många fönster försvårar navigeringen och det går inte att 

bläddra fram och tillbaka mellan de olika delarna av hemsidan, att sidan är 

lättnavigerad påverkar tilliten och ”e-satisfaction” (Ganguly et al. 2010; 

Srinivasan et al. 2002). Informationen är förklarande, informationen påverkar 

tilliten (Ganguly et al. 2010). 

  

3.2.2. Hemsida 2  

På förstasidan av hemsida 2 är ett sökfönster där det kan sökas på bostadstyp, 

ort eller andra nyckelord. Det finns också snabblänkar till populära objekt. 

Färgschemat går i vitt och grått med inslag av ljusblå text. När ett objekt är 

valt kommer direkt hårda fakta upp, med exempelvis antal rum, boarea och 

pris. Under det finns det en beskrivning som med ett tydligt språk beskriver 

objektet. Det går, genom att klicka på olika genvägar, komma till bilder, 

planritning, karta, kalkyl och kontakt, men det går också att göra det genom att 

scrolla nedåt på sidan. Bilderna på objekten är ljusa, det ser ut som att det har 

lagts ner tid på att framföra objektet på ett så bra sätt som möjligt. Hemsidan 

har ett färgschema som är enhetligt och färgerna kompletterar varandra vilket 

påverkar tilliten, nöjdheten och komfort (Cyr et al. 2010; Tan et al. 2009). 

Kunder förväntar sig att bilder på fastighetsmäklares hemsidor ska vara av bra 

kvalitet (Tuzovic 2009). Det är enkelt att navigera sig fram och tillbaka på 

hemsidan. Hemsidan har en enhetlig design och har hela tiden samma typsnitt. 

Informationen som presenteras är uttömmande med både hårda fakta och en 

beskrivning av objektet vilket skapar en tillit för besökaren av hemsidan 

(Ganguly et al. 2010). Hemsidan är professionellt utformad vilket påverkar 

kundnöjdheten (Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006). 
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3.3. Urval 

Urvalet för studien gjordes genom att slumpvis utföra experimentet på 

studenter på Karlstads Universitet. Detta blev ett bekvämlighetsurval då de 

tillfrågade var de förbipasserande (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). 

Urvalet blev av naturliga skäl personer födda mellan år 1995 till 1989. Antalet 

tillfrågade respondenter är 40 stycken varav 20 tillfrågades att utföra 

experimentet med hemsidorna i ordningen AB och 20 i ordningen BA. 

Könsfördelningen av respondenterna är 40 % kvinnor (n = 16) och 60 % män 

(n = 24). Då de skulle genomföra experimentet på båda hemsidorna är det 

totalt 80 svar på enkäten. 

 

3.4. Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom att respondenten tillfrågades att först gå 

in på en av de utvalda hemsidorna där de tillbads att leta upp ett objekt som de 

sedan skulle samla in information om. Respondenten fick runt 3 minuter på 

sig att kolla på varje hemsida. Respondenten svarade sedan på en enkät med 

påståenden, på en sjugradig likertskala, där 1 motsvarade: håller inte med alls 

och 7 motsvarade: håller med fullständigt, där respondenten då fick välja om 

den höll med eller inte. Påståendena gällde deras intryck av hemsidan gällande 

estetiken, funktion och layout, tillit samt köpintentioner. Efter det fick 

respondenten upprepa samma sak, men fick undersöka den andra hemsidan 

och svarade på samma enkät en gång till. 

Frågorna i enkäten (se bilaga 1) är utformade utifrån Harris och Goode (2010) 

och de är indelade utifrån de olika dimensionerna i deras virtuella servicescape-

modell. I sin studie använde Harris och Goode (2010) ett formulär med 52 

påståenden om de tre virtuella servicescape-dimensionerna och ytterligare 8 

för tillit respektive 3 för köpintentioner. De utformade även en kortare variant 

med 24 påståenden som innefattar de viktigaste delarna enligt dem, och det är 

den korta varianten som vi har utgått ifrån och bearbetat en aning med några 

bortfall av påståenden för att kunna matcha fastighetsmäklarbyråers hemsidor 

istället för vanliga webshoppar som de studerat. 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det en fördel att använda sig av tidigare 

använda enkätfrågor då de redan har provats och har en bedömd grad av 

reliabilitet och validitet, och att de då troligen är av en god kvalitet. Dessutom 
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kan resultatet då jämföras mot tidigare forskning vilket ger ett bra underlag för 

diskussion. 

 

3.5. Databearbetning och analys 

Respondenterna fick svara på ett flertal påståenden angående hemsidans 

estetik samt funktionalitet och layout. Den tredje dimensionen, finansiell 

säkerhet, valdes bort då den inte ansågs relevant för fastighetsmäklarbyråers 

hemsidor. Respondenterna tillfrågades även om påståenden gällande tillit och 

deras köpintentioner. Detta för att kunna göra jämförelser på korrelationen 

mellan virtuella servicescapet och förtroendet för hemsidan. För att 

sammanställa frågorna används datorprogrammet SPSS genom att göra ett 

”two-way mixed ANOVA”-test. Datan som insamlats har analyserats genom 

en deduktiv ansats, vilket innebär att tolkningen baseras på den tidigare 

uppfattningen av vad teorin säger (Jacobsen 2002).  

Studien använde en 2 (Hemsidan: Hemsida 1, Hemsida 2) x 2 (Ordning: 

Hemsida 1 först, Hemsida 2 först) mixed design, där ordningen är 

mellangruppsfaktor och hemsidan är inomgruppsfaktor (Otterbring 2017). 

Respondenterna fick svara på sex påståenden om estetiken där de på en 

sjugradig likertskala där (1=håller inte med alls; 7= håller helt med) på båda 

hemsidorna med och dessa svar sammanställdes till index på vardera hemsidor 

med en reliabilitet (Cronbachs α = 0,726) för hemsida 1 och (Cronbachs α = 

0,787) för hemsida 2. 

På samma sätt fick de svara på elva påståenden om funktion och layout för 

båda hemsidorna, indexens reliabilitet för funktion och layout blev: 

(Cronbachs α = 0,878) för hemsida 1 samt (Cronbachs α = 0,808) för hemsida 

2. Respondenterna gjorde samma procedur för tillit till hemsidan där de fick 

svara på åtta påståenden vilket gav en reliabilitet på (Cronbachs α = 0,894) för 

hemsida 1 och ett (Cronbachs α = 0,803) för hemsida 2. Respondenterna 

svarade till sist på tre påståenden om köpintentioner som gav ett index med en 

reliabilitet på (Cronbachs α = 0,620) för hemsida 1 och (Cronbachs α = 0,674) 

för hemsida 2. Alla indexvärden förutom köpintentioner gav en reliabilitet 

över 0,7 vilket är godkänt (Nunnally 1978). Köpintentionens reliabilitet (α = 

0,620 och α = 0,674) överstiger minimumnivån på α = 0,6 som föreslogs av 

Peterson (1994).  
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3.5.1.  Manipulationskontroll 

Då det i tidigare forskning (Harris & Goode 2010) har funnits en koppling 

mellan estetiken och tillit samt köpintentioner, och samma koppling fanns 

också mellan funktion och layout och tillit samt köpintentioner har vi i denna 

studie genomfört två manipulationskontroller (Perdue & Summers 1986). 

För att undersöka om hemsidan påverkar tilliten och köpintentionen användes 

estetik samt funktion och layout som ”manipulation checks”. Ordningen av 

vilken hemsida som respondenterna fick se först hade ingen signifikant 

betydelse för hur de såg på estetiken, vilket vi kan se: F(1 , 38) = 1,183, p = 

0,284.  p 0,284 > 0,05 vilket innebär att ordningen inte har någon betydelse 

med en signifikans på 0,05. Vi kan också se att respondenternas syn på 

estetiken skiljer sig åt då F(1 , 38) = 91,850, p = <0,001. P <0,001 > 0,05 

vilket betyder att med en signifikans på 0.05 skiljer sig de två hemsidornas 

estetik åt. Hemsida 1 fick ett medelvärde på estetik på 2,704 respektive 4,938 

för hemsida 2. 

I vilken ordning som respondenterna får se hemsidorna har en signifikant 

påverkan på funktion och layout, vilket vi kan se F(1 , 38) = 4,215, p = 0,047. 

P 0,047 < 0,05 vilket betyder att ordningen som respondenterna får se 

hemsidorna spelar roll, respondenterna skiljer på hemsida 1 beroende i vilken 

ordning de får se hemsidorna. Respondenternas syn på funktion och layout 

skiljer sig åt mellan hemsidorna då F(1 , 38) = 31,403, p = <0,001. P <0,001 < 

0,05 vilket betyder att med en signifikans på 0,05 skiljer sig funktion och layout 

mellan hemsidorna. Hemsida 1 har ett medelvärde på 3,677 och hemsida 2 har 

ett medelvärde på 5,139. 

Våra manipulationskontroller påvisar att det finns en statistisk signifikant 

skillnad mellan de två hemsidorna, vilket visar att vi har valt hemsidor som 

passar för experimentet (Otterbring 2017). 

 

3.6. Etik 

När en studie genomförs finns det ett flertal etiska aspekter att ta hänsyn till 

(Bryman & Bell 2013). Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att 

respondenterna inte känner sig tvingade att delta i studien, vilket denna studie 

har följt. Många har blivit tillfrågade, men ett stort antal har avböjt förfrågan 

om att delta. Jacobsen (2002) menar också att det är viktigt att respondenterna 
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ska känna sig trygga med att deras personliga uppgifter inte används till ett 

obefogat syfte, utan att det enbart används för studiens syfte om det behövs. I 

denna studie har inga personliga uppgifter förutom födelseår och kön 

insamlats. 

Alla tillfrågade respondenter som har valt att delta i studien har blivit 

informerade om studiens syfte (informationskravet), om att deras svar är helt 

anonyma, att inget kan kopplas till en specifik person (konfidentialitetskravet), 

innan de besvarat enkäten (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). Denna 

information har de fått både muntligt innan experimentet påbörjades och 

skriftligt i enkäten. De har också blivit muntligt informerade innan 

experimentet påbörjades om att de kan avbryta deltagandet om de vill utan att 

det blir några konsekvenser (samtyckeskravet) (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 

2002). 

 

3.7. Reliabilitet och validitet 

Validiteten i en studie innebär att det som undersöks är det som verkligen 

skulle undersökas (Patel & Davidson 2011). Med andra ord innebär en god 

validitet att studien har en hög giltighet. Reliabiliteten står för hur tillförlitlig 

studien är, alltså om studien har mätt resultaten på ett tillförlitligt sätt. 

Validiteten i denna studie bedöms vara god då frågorna bygger på tidigare 

publicerad teori och den mäter det som efterfrågas, det som kan försämra 

validiteten är att antalet svarande inte är tillräckligt för att skapa en rättvisande 

bild för en hel population. Det är också ett begränsat åldersspann bland 

respondenterna som inte reflekterar åldern på hela populationen. Dessutom 

går det inte att vara säker på att respondenterna svarar på frågorna som de 

verkligen tycker att det var. Något som skulle kunna leda till att validiteten 

sänks en aning är att respondenterna har fått välja fritt bland de objekt som 

fanns tillgängliga på hemsidan vid tidpunkten för experimentet, vilket gör att 

varje respondent har fått sin egen personliga information. Detta kan göra att 

resultatet skiljer sig åt om studien skulle genomföras en gång till eftersom 

objekten kan ha sålts vid tidpunkten för nästa studie. 

Reliabiliteten i studien anses vara hög eftersom respondenterna har fått 

information innan de besvarat enkäten tillhörande experimentet och följt 

dessa. Dessutom slipper vi en så kallad intervjuareffekt då enkäten är anonym 

(Bryman & Bell 2013; Patel & Davidson 2011). Enkäten är besvarad på det 
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sätt som var tänkt bortsett från något enstaka bortfall på någon fråga vilket 

ännu mer styrker reliabiliteten. Att reliabiliteten är hög stärks också tack vare 

att vi i enkäten har ett flertal påståenden gällande samma bakomliggande 

faktor så som estetik eller funktion och layout. Dessa har sammanställts till ett 

index som har haft ett Cronbachs alfa på godkända nivåer. Reliabiliteten höjs 

även tack vare att ”ABBA-counterbalancing” (Girden 1992) har använts och 

har då undersökt om det finns någon ordningseffekt på hemsidorna i studien. 

  

3.8. Metodkritik 

Studien har samlat in sin data via enkäter där det är totalt 40 respondenter som 

har deltagit i studien, detta gjordes via bekvämlighetsurval vilket kan innebära 

att respondenternas svar inte är representativa för hela populationen (Bryman 

& Bell 2013). Dock är deras gemensamma egenskap (att de är studenter) inte 

något som är av vikt för studien, vilket kan leda till att det inte spelar någon 

roll att det är ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2013). Det faktum att 

experimentet använde sig av ”between-subject” modellen försvårade 

datainsamlingen då många av de förbipasserande tillfrågade tackade nej till att 

delta i studien på grund av att de då behövde besvara enkäten två gånger. 

Dock har vi använt oss av upprepade mätningar vilket innebär att antalet 

respondenter inte behöver vara så högt för en tillförlitlig studie, det räcker 

med 20 respondenter per grupp (Simmons et al. 2011), vilket också är det antal 

respondenter som vi har. Nackdelar med att använda sig av en kvantitativ 

metod som enkäter är att möjligheten till eventuella uppföljningsfrågor 

försvinner, det finns en risk för bortfall på frågor och det finns en risk att 

respondenterna tröttnar på enkäten och väljer att avsluta sin medverkan 

(Bryman & Bell 2013). Denna risk har vi minimerat då respondenterna har 

besvarat enkäten på plats under uppsikt av oss, istället för att besvara den på 

nätet någon annanstans. 

I enkäten har vissa påståenden utformats negativt, detta för att respondenterna 

ska tänka till om vad det faktiskt står i påståendena och inte bara svara samma 

genom hela enkäten (Bryman & Bell 2013). 
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4. Resultat 

Eftersom det inte fanns någon signifikant interaktionseffekt mellan någon av 

beroendevariablerna då (p > 0,05) så kommer de inte att redovisas i resultatet. 

Respondenternas syn på tilliten till hemsidorna påverkas av i vilken ordning de 

fick se hemsidorna, vilket vi kan se då F(1 , 38) = 11,537, p = 0,002. P 0,002 < 

0,05 vilket betyder att med en signifikans på 0,05 har ordningen en påverkan 

på respondenternas syn på tillit, respondenterna har ett lägre medelvärde på 

hemsida 1 när de har fått svara på frågor om hemsida 2 först. Det finns dock 

en signifikant skillnad mellan respondenternas syn på tillit mellan hemsidorna: 

F(1 , 38) = 35,866, p = <0,001. P <0,001 < 0,05 vilket betyder att med en 

signifikans på 0,05 skiljer sig respondenternas tillit till hemsidorna åt. 

Respondenternas tillit till hemsida 1 har ett medelvärde på 3,944 respektive 

5,284 för hemsida 2.  

Respondenternas köpintentioner har ingen signifikant påverkan beroende på 

vilken ordning de får se hemsidorna F(1 , 38) = 0,184, p = 0,670. P 0,670 > 

0,05, alltså har ordningen på hemsidan ingen påverkan med en signifikans på 

0,05. Respondenternas köpintentioner är olika beroende på vilken hemsida de 

är inne på F(1 , 38) = 100,980 p = <0,001. P <0,001 < 0,05 det är med en 

signifikans på 0,05 en skillnad mellan köpintentionerna beroende på vilken 

hemsida respondenterna har kollat på. Medelvärdet på köpintentionen var 

1,883 för hemsida 1 och 4,258 för hemsida 2. 

För att sammanfatta resultatet av "two-way mixed ANOVA"-testen som 

genomfördes, skiljer sig både tillit och köpintentioner åt mellan hemsidorna 

och i båda fallen har hemsida 2 fått ett högre värde än hemsida 1. 

Respondenternas tillit till hemsidorna påverkas av vilken ordning som 

hemsidorna presenteras, ordningen påverkar dock inte köpintentionerna för 

respondenterna. 

I båda fallen där ordningen som hemsidan påverkade respondenternas svar var 

medelvärdet på hemsida 1 lägre då de hade fått se på hemsida 2 först. 

Noterbart är dock att i båda fallen där ordningen hade en påverkan hade 

hemsida 2 ett lägre medelvärde oberoende av vilken hemsida de kollade på. 

Från manipulationskontrollerna kan vi utläsa att hemsidorna skiljer sig åt med 

avseende på estetik samt funktion och layout, där hemsida 2 har fått bättre 

resultat än hemsida 1 i båda dessa aspekter.  
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För att testa våra hypoteser utifrån resultatet som gavs i experimentet så 

används medelvärdet från respondenternas svar gällande tilliten och 

köpintentionerna. 

1. H1 – Hemsida 1: Tillit: 3,944    

 Hemsida 2: Tillit: 5,284   

Detta påvisar att en estetiskt tilltalande hemsida med en god 

funktionalitet och layout ger en högre tillit, vilket stöder vår hypotes. 

2. H2 – Hemsida 1: Köpintentioner: 1,883   

 Hemsida 2: Köpintentioner: 4,258 

Detta påvisar att en estetiskt tilltalande hemsida med en god 

funktionalitet och layout leder till högre köpintentioner, vilket stöder 

vår hypotes. 

Resultatet som studien har gett oss stöder alltså båda hypoteserna och ligger 

även i linje med vad som presenterats i tidigare forskning.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida ett virtuellt servicescape 

med en tilltalande estetik samt funktion och layout hade en påverkan på 

kundernas tillit och köpintentioner för fastighetsmäklarfirmorna, i den mening 

att om hemsidorna har tilltalande estetik samt funktion och layout skulle det 

öka tilliten och köpintentionerna. Forskningsfrågan testades genom en 

kvantitativ undersökning och ett ”between-subjects” experiment (Schneider 

2013). Respondenterna fick där svara på påståenden om två 

fastighetsmäklarbyråers hemsidors estetik samt funktion och layout samt om 

deras tillit och köpintentioner för hemsidan. 

Vi valde hemsidorna utifrån teoridelarna om estetik samt funktion och layout, 

(Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006), samt de delar som kopplar samman dessa delar 

med tillit och köpintentioner, där vi ville ha en som ansågs som mer estetisk 

och ha en bättre funktionalitet och layout jämfört med den andra hemsidan för 

att kunna jämföra hemsidorna. Dessutom skulle bilderna på de båda 

hemsidorna skilja sig åt i kvalitet. Hemsida 1 är den hemsida som enligt teorin 

och manipulationskontrollerna borde ha sämre förutsättningar för att få höga 

resultat på enkäten medan hemsida 2 borde generera höga siffror (Carrillo 

2008; Tuzovic 2009; Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006). 

Estetik samt funktion och layout användes som manipulationskontroller mot 

tillit och köpintentioner, för att visa att de två hemsidorna skiljde sig åt i 

anseende om estetik samt funktion och layout. De två variablerna kunde 

användas som manipulationskontroller eftersom det finns grund i teorin om 

att de har en påverkan på tillit (Harris & Goode 2010; Ganguly et al. 2010). 

Det vi kan se från resultatet är att respondenterna kände en högre tillit och 

köpintentioner till hemsida 2 och de värderade även de båda 

manipulationskontrollerna högre för hemsida 2 vilket tyder på att ett virtuellt 

servicescape med en mer tilltalande estetik samt funktion och layout är 

troligare att skapa en tillit och en högre köpintention för kunderna till 

fastighetsmäklarfirmorna. De två hemsidorna skiljer sig åt i vissa aspekter av 

estetiken, där framförallt det som skiljer sig åt är användandet av färger på 

hemsidan och de bilder som visas upp på objektet. Hemsida 1 har två olika 

färgscheman, ett för startsidan och ett annat för fönstret som presenterade 

objektet, och hemsida 2 har ett enhetligt färgschema över hela hemsidan. 

Hemsida 1 har ett färgschema som kunde skapa ett visuellt missnöje då 
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färgschemat som visade upp objektet inte matchade resterande delar av 

hemsidan (Tan et al. 2009). 

Båda hemsidorna har bilder på sina objekt, vilket förbättrar köpintentionen 

(Carrillo 2008). Hemsida 1 har dock inte samma kvalitet på bilderna som 

hemsida 2 har, det är ofta bilder som är sneda och bilderna som togs på 

objektet känns ofta ogenomtänkta, hemsida 2 har bilder som framställer 

objektet i bättre dager och det känns som att de har lagt ner tid på bilderna, 

vilket påverkar helhetsintrycket om hur vackra hemsidorna upplevs, vilket i sin 

tur kan påverka tilliten (Ganguly et al. 2010; Harris & Goode 2010; Tuzovic 

2009) och även kundnöjdheten (Vilnai-Yavetz & Rafaeli 2006). Det går att 

argumentera för att hemsida 1 har bilder som speglar verkligheten bättre än 

hemsida 2. Detta kan leda till att om kunder sedan får se objektet i 

verkligheten och tycker att det inte ser ut som på bilderna då blir besvikna och 

det då kan få en motsatt effekt på tilliten eftersom tillit handlar om att göra ett 

löfte och sedan hålla det (Papadopoulou et al. 2001). 

Hemsidornas funktion och layout skiljer sig även de åt i flera aspekter. 

Framförallt i enkelheten/svårigheten att navigera mellan hemsidorna. På 

hemsida 2 stannar allt hela tiden i samma fönster och det underlättar för att gå 

fram och tillbaka på hemsidan, det går lätt att ta sig mellan de olika 

informationsdelarna genom genvägar som alltid fanns tillgängliga eller genom 

att scrolla upp och ner på hemsidan. I hemsida 1 var det svårare att navigera 

då det kom fram ”pop-up” fönster istället för att navigeras vidare i samma 

fönster, från förstasidan till objekten öppnades det ett nytt fönster och till 

bilderna öppnades ännu ett fönster, det gjorde att det var svårare att ta sig runt 

på hemsidan. Att det ska vara lätt att navigera sig runt på hemsidan har en 

påverkan på ”e-satisfaction” och tilliten (Ganguly et al. 2010; Srinivasan et al. 

2002). Hemsidorna skiljer sig även i informationen och hemsida 2 gav en 

klarare bild av objektet. Srinivasan et al. (2002) påstår att en överlägsen 

produktinformation har en påverkan på ”e-satisfaction”. Hemsida 2 använde 

också ett sökverktyg på första sidan vilket kunder tycker är viktigt (Tuzovic 

2009) men då hemsida 1 var en mindre sida och inte hade samma mängd av 

objekt hade det kunnat ses som överflödigt på den hemsidan även om kunder 

anser att det är en viktig del på en fastighetsmäklares virtuella servicescape. 

Om en kund känner tillit till fastighetsmäklarbyrån kan det få flera effekter, det 

kan påverka kundens intentioner till att handla från hemsidan vilket stöds av 

resultatet, alltså att de som går in på hemsidan är mer villiga att lägga ett bud 

eller gå på en visning av ett objekt som finns på hemsidan (DeWulf et al. 2006; 
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Srinivasan et al. 2002). Det kan också skapa en lojalitet till hemsidan vilket kan 

skapa positiv ”word-of-mouth” vilket i sin tur kan leda till att fler människor 

hittar till hemsidan och de som har fått höra positiva saker om hemsidan går in 

med en initial positiv inställning till hemsidan (Srinivasan et al. 2002). Det är 

viktigt att skapa en tillit, då avsaknaden av just tilliten är en av de största 

orsakerna till att kunder undviker att handla där (Wang & Emurian 2005). 

En faktor som kan ha en påverkan på resultatet är att alla respondenter fick 

välja fritt bland de tillgängliga objekten på hemsidorna och har därmed fått 

olika information beroende på vilket objekt de har valt att kolla på. Sedan har 

ju de olika sidorna av naturliga skäl olika objekt till salu, så en direkt jämförelse 

på den faktorn är inte möjlig att göra. Hemsida 1 är en mindre byrå än 

hemsida 2 vilket också gör att utbudet av objekt på hemsida 1 är mindre.  

En annan möjlig faktor i att resultatet blev som det blev är att hemsida 2 är 

markant mer igenkänd än hemsida 1. I studien var det endast en av 40 

personer som kände igen hemsida 1 jämfört med 40 av 40 för hemsida 2. Det 

kan vara så att respondenterna generellt gav hemsida 2 högre betyg på 

påståendena för att de kände igen sidan och har tidigare värderingar kopplade 

till just den hemsidan. Manipulationskontrollerna visar dock att de tyckte att 

estetiken samt funktion och layout var bättre på hemsida 2 och det visar att 

igenkänningen inte var av stor påverkan. 

En ordningseffekt uppstod gällande tilliten samt funktion och layout. I båda 

de fallen rankades hemsida 1 lägre då respondenterna kollade på hemsida 2 

först. Detta kan bero på att de hade hemsida 2 som referenspunkt när de 

kollade på hemsida 1 och kände då en lägre tillit till hemsida 1 jämfört med 

den andra respondentgruppen som fick se hemsida 1 först gjorde. Det kan 

bero på att de tidigare inte hade haft någon uppfattning om hur en 

fastighetsmäklares virtuella servicescape kunde se ut och när de först fick se 

hemsida 1 kan respondenterna trott att det var på det viset ett virtuellt 

servicescape var utformat på fastighetsmäklares hemsidor och därför valde att 

ge ett högre betyg till hemsida 1. 

Resultaten från enkäten ger oss ett svar på vår forskningsfråga, då de som 

svarat högt på påståenden gällande både estetiken samt funktion och layout 

har också svarat högt på påståendena om tillit. Våra resultat liknar de som 

Harris och Goode (2010) fick i sin studie, så det ligger i linje med gällande 

teori vilket tyder på att det verkligen finns en säkerställd koppling mellan god 

utformning av ett virtuellt servicescape och tillit till hemsidan. 
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Då enkäten är utformad utifrån Harris och Goode (2010) och deras använda 

påståenden om virtuella servicescapes vet vi att det är påståenden som är 

validerade, även vår forskningsfråga är inspirerad av Harris och Goode (2010) 

så att resultaten i denna studie kan jämföras mot deras resultat för att kunna 

dra eventuella samband.  
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6. Slutsats 

Studien visar på att estetiken samt layout och funktion hos en hemsida har en 

påverkan på kundernas tillit och köpintentioner gentemot företaget. Hemsida 

1 fick ett lägre medelvärde på estetik jämfört med hemsida 2. Detsamma gäller 

även funktion och layout, tillit och köpintentioner. Skillnaden är klart märkbar 

mellan de två sidorna. Den största skillnaden är på köpintentioner följt av 

estetiken. 

Fastighetsmäklarbyråer bör därför lägga en stor vikt vid att skapa ett virtuellt 

servicescape som har en tilltalande estetik, som är enhetlig och har en funktion 

och layout som är enkel att använda och förmedlar informationen på ett 

tydligt sätt, om de vill få en ökad tillit till sin fastighetsmäklarbyrå från kunder. 

Som grund kan de använda de virtuella servicescape-dimensioner som 

presenterats av Harris och Goode (2010). 

Servicescapes är ett oerhört utbrett område som har forskats mycket på 

tidigare, men just virtuella servicescapes är ett ganska nytt fenomen. Detta 

område är relativt outforskat, speciellt gällande fastighetsmarknaden, vilket ger 

mängder med möjligheter att forska vidare här. I denna studie har vi enbart 

kollat på estetik samt layout och funktion och deras påverkan på tillit och 

köpintentioner.   

En möjlighet för framtida forskning är att göra om samma studie igen, men i 

betydligt större skala än vad denna studie har gjort för att få ett mer 

representativt resultat, en annan möjlighet vore att använda sig av andra, och 

kanske även fler, hemsidor för att se om det skulle ge samma eller ett annat 

resultat. Ytterligare möjligheter skulle vara att rikta in sig djupare och se vad 

det är inom de olika områdena som är de bestämmande faktorerna till 

kundpåverkan. Det hade också varit intressant att se hur en annan 

demografisk grupp hade för resultat.   
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på Handelshögskolan vid Karlstads Universitet. 

Just nu skriver vi vår kandidatuppsats där vi undersöker hur hemsidor 

påverkar tilliten till företaget som står bakom hemsidan. 

Enkäten presenterar ett antal påståenden. Din uppgift är att bedöma hur väl 

du anser att påståendena stämmer överens med vad du tycker. 

Enkäten tar ca 5 minuter att genomföra, är helt anonym och kommer att 

användas uteslutande till den här uppsatsen. 

Tack för Ditt deltagande! 

Med vänlig hälsning, 

Jerry Nyberg och Erik Ericson 

 

1. Vilken hemsida har du precis kollat på?1 

Hemsida 1 

Hemsida 2 

 

2. Vilken hemsida kollade du på först? 

Hemsida 1 

Hemsida 2 
 
3. Vilket kön identifierar du dig som? 

Kvinna 

Man 

Vill ej ange 

4. Vilket år är du född? 

 

5. Känner du till mäklarbyrån sedan tidigare? 

Ja 

Nej 

                                                 
1 I enkäten stod det fastighetsmäklarbyråns riktiga namn, det är anonymiserat i bilagan av hänsyn 
till fastighetsmäklarbyråernas integritet.  



34 

 

 
 
6. Hemsidans estetik 
1= Håller inte med alls 7= Håller med fullständigt 
Objekten på hemsidan presenteras på ett bra sätt 
Jag gillar hur hemsidan är utformad 
Hemsidans design är konservativ 
Hemsidans design tar inte ut svängarna 
Hemsidan är underhållande 
Hemsidan gör mig glad 
 
7. Hemsidans layout och funktion 
1= Håller inte med alls 7= Håller med fullständigt 
Hemsidan är svårnavigerad 
Det är enkelt att hitta relevanta länkar på sidan 
Hemsidan har en logisk navigering 
Hemsidan är svåranvänd 
Hemsidan är användarvänlig 
Det finns mycket irrelevant information på hemsidan 
Tekniska detaljer om objekten är lättåtkomliga 
Hemsidan är skräddarsydd för mig 
Hemsidan ger mig rekommendationer på passande objekt 
Hemsidan hjälper mig att jämföra priser på objekt 
Hemsidan är inte dynamisk 
 
8. Tillit till mäklarbyrån 
1= Håller inte med alls 7= Håller med fullständigt 
Hemsidan vill göra mer än att bara sälja och tjäna pengar 
Hemsidan kan gå hur långt som helst för att lösa ett problem 
Hemsidan är genuint intresserad av min nöjdhet 
Det mesta som står på hemsidan är inte sant 
Hemsidans påståenden om deras service är överdrivna 
Om hemsidan ger ett löfte om objekten så är det troligen sant 
Jag vet vad jag kan förvänta mig av hemsidan 
Överlag känner jag att jag kan lita på hemsidan 
 
9. Mina köpintentioner 
1= Håller inte med alls 7= Håller med fullständigt 
Jag kommer att köpa färre objekt genom denna hemsida under de kommande 
åren 
Denna hemsida är mitt förstaval 
Jag förväntar mig att göra fler affärer med denna hemsida framöver 
 
10. Har du några övriga synpunkter? 
  





 

 

 


