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Förord 
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ledande guide genom denna omtumlande process med både uppfinningsrika 
idéer och givande diskussioner. Vi vill även tacka våra respondenter som 
bidragit med avgörande information och genom att medverka i våra intervjuer 
gjort denna fallstudie möjlig.  

 

Härmed försäkras att båda författarna bidragit till lika stor del i arbetet. 
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Sammanfattning 
 

Att sälja en bostad är för många den största transaktionen i deras liv vilket i sin 
tur innebär att man bör välja den fastighetsmäklare som matchar ens 
preferenser bäst. Bostadsbranschen är idag influerad av en mängd aktörer som 
erbjuder en snarlik förmedlingstjänst och har varit densamma under många 
årtionden. Under det senaste decenniet har en ny aktör kommit att utmana den 
traditionella fastighetsmäklartjänsten genom att försöka effektivisera och 
digitalisera förmedlingsprocessen samt att erbjuda tjänsten till ett betydligt 
lägre arvode.  

Syftet med studien är att undersöka varför den traditionella 
förmedlingstjänsten står för den dominerande delen av marknaden trots att 
den nya tjänsten erbjuds till ett så reducerat pris. Genom en fallstudie 
besvarades studiens syfte med hjälp av en kvalitativ metod som baserades på 
fyra intervjuer där ena fallet representerar den traditionella mäklartjänsten och 
det andra fallet representerar nätmäklartjänsten. Respondenterna bestod av en 
franchisetagare som även är aktiv mäklare, en operativ chef med tidigare 
erfarenhet som mäklare samt två kunder som genomfört en rad bostadsaffärer. 
För att ge oss en djupare förståelse samt ge tyngd åt vår insamlade intervjudata 
granskade vi även företagens hemsidor och dokument. 

Utifrån det framställda resultatet kunde vi dra slutsatsen att det föreligger en 
rad anledningar vid valet av fastighetsmäklare. Vår slutsats är att osäkerhet, 
okunskap, bristande varumärkesförtroende, bekvämlighet och en mer 
omfattande tjänst är faktorer som får individer att välja den traditionella 
fastighetsmäklaren framför nätmäklartjänsten idag.         

Nyckelord: Traditionell fastighetsmäklare, nätmäklare, förmedlingstjänst 
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Abstract 
 

Selling a home is for many people the biggest transaction in their lives, which 
means that choosing the right real estate agent is of importance. The housing 
industry is today influenced by a variety of actors who offer a similar 
intermediary service which have been unchanged for a long time. Over the 
past decade, a new player has challenged the traditional real estate service by 
trying to streamline and digitize the brokerage process and to offer the service 
at a significantly lower fee. 

The purpose of the study is to investigate why the traditional brokerage service 
today stands for the dominant part of the market, even though the new service 
is offered at a substantially lower price. We used a case study to answer the 
purpose of the study applying a qualitative method through four interviews 
where one case represents the traditional real estate service and the other the 
limited real estate service. Respondents consisted of a franchisee owner of a 
real estate office who is also an active real estate agent, an operational manager 
with previous experience as a real estate agent and two clients who have 
completed several housing transactions. In order to give us a deeper 
understanding and to emphasize our collected interview data, we also reviewed 
the investigated companies' websites and documents. 

Based on the results obtained, we came to the conclusion that there are a 
number of reasons behind the selection of real estate agent. Our conclusion is 
that uncertainty, lack of knowledge, defective brand trust, comfort and an 
extensive service are all factors that make individuals choose the traditional 
real estate agent instead of the limited-service real estate agent today. 

Keyword: Traditional real estate broker, limited-service real estate agent, 
brokerage service. 
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1. Introduktion 

I detta inledande kapitel kommer vårt studiefenomen att diskuteras med tidigare genomförd 
forskning som utgångspunkt. Kapitlet kommer att klargöra varför det är ett fenomen värt 
att studera och kommer i samband med vår problemformulering mynna ut i vårt syfte med 
studien. 
 

Internet har påverkat många marknader och fastighetsmarknaden är inget 
undantag. Enligt Hendel et al. (2009) har marknadsföringen av bostadsobjekt, i 
takt med att internetanvändningen ökat, kommit att bli en mer 
kostnadseffektiv och vidsträckande plattform att använda sig av. Tidigare 
användes tidningar, flygblad och andra former av annonser då bostäder skulle 
marknadsföras, men idag har webbaserade annonsplatser blivit allt mer 
attraktiva (Hendel et al. 2009). Då användandet av denna plattform har blivit 
mer förekommande och samtidigt effektiviserat marknadsförings- och 
försäljningskanaler konstaterar Levitt och Syverson (2008) att det senaste 
decenniet varit hårt för flertalet provisionsbaserade verksamheter. Mellan 1997 
och 2006 sjönk sysselsättningen inom resebyråer med mer än 35 procent vilket 
bara är ett av exemplen. Förändringarna inom dessa branscher beror inte på 
minskning av efterfrågan utan på ökad konkurrens i och med internets ökade 
influens. Bostadsmarknaden är dock ett undantag från denna trend inom 
agentdrivna tjänster (Levitt & Syverson 2008).  

Försäljning av en bostad kan upplevas som en komplicerad process som 
involverar juridiska dokument och moment som är lagstadgade vilka kan vara 
främmande och svåra att förstå för en konsument (Stamsø 2015). Dessutom 
står säljare inför ofullständig information angående marknadsvärdet på deras 
fastigheter samt vart potentiella köpare kan befinna sig (Rutherford & Yavas 
2012). Därför är det idag förekommande att konsumenter väljer att anställa en 
fastighetsmäklare som kan utföra bostadsaffären åt dem (Stamsø 2015). En 
traditionell mäklare förser säljaren med dess expertis om prissättning, 
förberedelser inför försäljning och förmåga att förhandla. En mäklare erbjuder 
även kunden bekvämlighet genom att han/hon står för visning av bostaden, 
annonsering, samt tar hand om alla juridiska dokument som rör försäljningen 
(Hendel et al. 2009). Den summa kunden betalar för fastighetsmäklarens tjänst 
kan variera, men är vanligtvis ett arvode som motsvarar en viss procentsats av 
det slutliga försäljningspriset (Rutherford & Yavas 2012). När en konsument 
anlitar en fastighetsmäklare för att genomföra en bostadsaffär leder det ofta till 
relativt höga kostnader som skiljer sig åt geografiskt. Historiskt sett har 
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mäklarnas arvoden motsvarat 5 till 6 procent av köpeskillingen på den 
amerikanska marknaden (Bernheim & Meer 2007). Situationen ser något 
annorlunda ut på den europeiska marknaden där mäklarens arvode är betydligt 
lägre och varierar mellan 2 till 3 procent i länder som Nederländerna och 
Storbritannien (Gautier et al. 2017). Hsieh and Moretti (2003) påpekar även att 
fastighetspriser har ökat i många städer men provisionsprocentsatsen har 
förblivit densamma. Innebörden blir att kostnaden för bostadsförmedling har 
ökat väsentligt på grund av högkonjunktur och en attraktiv marknad.  

I takt med att fastighetsmäklares arvoden har ökat, samt att marknadsföring 
och försäljning har digitaliserats, har detta lett till att nya aktörer introducerats 
på marknaden i form av nätmäklare och lågprismäklare. De nya aktörerna har 
som mål att försäljning av bostäder skall kunna ske utan inblandning av den 
traditionella fastighetsmäklaren och till ett betydligt lägre arvode (Karlsson 
2007). Detta arvode är oftast en fast kostnad som inte förändras i takt med 
den slutgiltiga köpeskillingen, vilket arvodet hos en traditionell 
fastighetsmäklare gör. Detta är något Wang och Yang (2017) påpekar, då den 
traditionella fastighetsmäklartjänsten har ett flytande arvode som varierar med 
det slutliga försäljningspriset så innebär det att transaktionskostnaden för 
konsumenten blir allt högre ju dyrare bostad som säljs. Det innebär att en 
traditionell fastighetsmäklare får desto mer betalt, oavsett om arbetsbördan är 
densamma, ju dyrare objektet är (Wang & Yang 2017).  

Tjänsten som nätmäklare och lågprismäklare utför skiljer sig från den 
traditionella tjänsten, både sett till pris och utförande. För att bli underförstådd 
med vilken typ av tjänst som innebär vad så kräver dessa ett visst 
förtydligande. Internationellt sett motsvarar Full Service Real Estate Agent den 
svenska traditionella fastighetsmäklaren där denne tar hand om allt arbete för 
kunden genom hela affären, från början till slut mot ett arvode som motsvarar 
en procentsats av den slutgiltiga köpeskillingen (Gautier et al. 2017). Limited 
Service Real Estate Agents kan därmed kopplas till den svenska nätmäklaren 
och innebär att kunden anlitar en fastighetsmäklare som utför ett begränsat 
antal tjänster under affärens gång till ett, i förhållande till den traditionella 
mäklartjänsten, rabatterat pris (Wiley et al. 2011). Vidare beskriver Benefield et 
al. (2011) limited service real estate agents som en tjänst som erbjuds på a la 
carte-basis och vad som ingår är upp till säljaren som betalar ett fast arvode för 
tjänsten. Limited service real estate delas därefter in i två kategorier; flat fee 
real estate agent och discount real estate agent. Levitt och Syverson (2008) 
definierar flat fee real estate agents och discount real estate agents som en 
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begränsad förmedlingstjänst där arvodet för den förstnämnda är fast och för 
den andra rabatterad. Vidare definieras discount real estate agent av 
Rutherford och Yavas (2012) som en fullständig mäklartjänst mot en fast och 
lägre kostnad. Ovan nämnda forskares definitioner angående de olika 
tjänsterna skiljer sig åt men grundidén bygger på att den begränsade tjänsten är 
mer prisförmånlig för konsumenten.  

Levitt och Syverson (2008) har genomfört en studie där de undersökt om flat-
fee agents erbjuder en tjänst som i form av värde matchar den traditionella 
fastighetsmäklarens tjänst. De har även studerat olika problem relaterade till 
brister i förtroende till mäklaren vid användandet av flat-fee agents. Deras 
studie vilar på data insamlad från en Multi Listing Service (MLS1), där dem 
använt sig av ett urval som inkluderar bostadshus som sålts mellan åren 2004 
och 2006 i avgränsade områden belägna i Kalifornien, USA. Deras empiriska 
resultat visar att den som anlitade en flat-fee agent får förvänta sig en längre 
försäljningstid, allt från en vecka till en månad beroende på marknaden. Levitt 
och Syverson (2008) kommer också fram till att sannolikheten att bostaden 
säljs är lägre men om den säljs, säljs den till samma pris som vid anlitandet av 
en fullständig förmedlingstjänst. En förklaring till detta som författarna 
nämner är att traditionella mäklare har en tendens att styra bort kunder från 
bostäder som är förmedlade via flat-fee agents som i sin tur sänker 
sannolikheten för försäljning. Vidare adderar dem till sitt resultat att 
konsumenten som står inför försäljning av sin bostad förväntar sig att 
processen kommer att ta längre tid än om en traditionell fastighetsmäklare 
hade utfört affären. Enligt Levitt och Syverson (2008) speglar detta både tiden 
som objektet kommer att finnas tillgänglig på marknaden samt förväntningen 
på att bostaden överhuvudtaget kommer att bli såld. 

Rutherford och Yavas (2012) har undersökt hur olika avgiftsstrukturer vid 
försäljning av bostadsfastigheter påverkar det slutgiltiga priset, tid för 
försäljning och sannolikheten för att objektet blir sålt. Undersökningen jämför 
full-commission brokerage och discount real estate brokerage. 
Undersökningens data består av ca 320 000 observationer av 
bostadsfastigheter som såldes mellan januari 2002 och december 2006. Den 
insamlades ur ett MLS och urvalet innefattar flera storstadsregioner i Texas. 
                                                
1 MLS är en tjänst på den amerikanska fastighetsmarknaden som skall tillhandahålla korrekta 
uppgifter om fastigheter som finns till försäljning, vilken fastighetsmäklare som är ansvarig 
för bostadsaffären samt tidsbestämmelser och kostnader kring bostadsförmedlingen (Levitt 
& Syverson 2008). 
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Forskningen visar att de konsumenter som använder sig av discount real estate 
agents uppnår samma slutpris på försäljningen av sina bostäder som den 
traditionella fastighetsmäklaren gör. Skillnaden de två tjänsterna emellan är 
time on market (TOM2), som berättar hur lång tid ett objekt finns ute på 
marknaden till försäljning. Rutherford och Yavas (2012) menar att ’discount 
agents’ anstränger sig något mindre än den traditionella mäklaren vilket i sin 
tur leder till att objektet ligger ute till försäljning cirka tre dagar längre. 
Resultatet visar dock att detta inte ses som något övervägande problem för 
konsumenten då den slutliga summan blir densamma. Resultaten som 
Rutherford och Yavas (2012) har kommit fram till bekräftas i tidigare nämnd 
forskning, med den skillnaden att lägre förmedlingskostnader har en negativ 
korrelation i förhållande till TOM och sannolikheten att en faktisk försäljning 
äger rum. 

Benefield et al. (2011) har genom sin forskning studerat de potentiella 
marknadseffekter som kan inträda vid användandet av limited-service 
brokerage. Även denna studie är gjord på data insamlad från MLS på den 
amerikanska bostadsmarknaden och visar på observationer på 
bostadsförsäljningar mellan åren 2005 och 2007. Forskningen visar ett resultat 
som skiljer sig från vad Levitt och Syverson (2008) och Rutherford och Yavas 
(2012) har kommit fram till. Enligt Benefield et al. (2011) går 
försäljningsprocessen snabbare och bostaden säljs till ett betydligt högre pris 
då en konsument använder sig av en limited-service broker. Vidare resultat i 
denna studie visar även på relationen mellan försäljningsdatum, 
försäljningspris samt TOM. Benefield et al. (2011) konstaterar att försäljning 
av bostäder i den dyrare prisklassen säljs snabbare medan bostäder i en lägre 
prisklass inte gör det, då försäljningen sker genom limited-service brokers. 
Vidare konstateras att limited-service brokerage har en positiv prispåverkan på 
billigare bostäder och att limited-service brokers säljer sina listade bostäder till 
ett högre pris oavsett datum då försäljningen inträffar. Undersökningen visade 
att den förenklade mäklartjänsten resulterade i ett högre pris både före och 
efter marknadens topp sommaren 2006 (Benefield et al. 2011). 

 En studie genomförd av Gautier et al. (2017) på den holländska 
fastighetsmarknaden undersöker huruvida en högre förmedlingskostnad 
resulterar i en bättre mäklarprestation. Den insamlade data som är 

                                                
2 TOM – förkortning av time on market, vilket motsvarar tiden ett objekt befinner sig till 
salu på marknaden (Benefield et al. 2011). 
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tillhandahållen av NVM3, som kan liknas med USA:s MLS, visar liknande 
resultat som konstaterats i studien genomförd av Benefield et al. (2011) att 
flat-fee brokers har en högre prestationsnivå. Flat-fee brokers genererar högre 
slutpriser samt genomför försäljningsprocessen mer tidseffektivt vilket 
minimerar time on market. Vidare kan slutsatsen dras att även Gautier et al. 
(2017) såsom Benefield et al. (2011) visar att nätmäklares positiva resultat inte 
berörs av marknadssituationen. I sin studie undersöker Gautier et al. hus och 
lägenheter sålda mellan 1985 och 2011. Perioden innehåller både hög- och 
lågkonjunkturer men resultat visar att nätmäklare ger 2,7 procent högre priser. 
Studien visar även att flat-fee brokers, i samband med att internet blev en 
centraliserad annonsplattform för bostäder, är ett kostnadseffektivt alternativ 
för konsumenten. Detta på grund av att dem ses som ett lågkostnadsalternativ 
till den traditionella fastighetsmäklartjänsten. Två attribut som torde vara 
väsentliga för en konsument då denne skall välja mäklartjänst (Gautier et al. 
2017). 

När en diskussion kring detta ämne förs bör de involverade ha i åtanke att inte 
alla säljare realistiskt överväger att anställa en nätmäklare. Ägaren måste ha 
möjlighet att lägga ner tid på marknadsföring och visningar som inte ingår i 
tjänsten. Tidigare forskning visar att säljare är villiga att lägga den extra tiden 
och ansträngningen som krävs vid en nätmäklartjänst, så länge kostnaden 
understiger priset för en fullständig tjänst. Hem som är vakanta är ett tydligt 
exempel där säljarna för det mesta anställer en traditionell mäklare då det är 
vanligt att ägarna inte bor i staden längre och därmed inte har möjlighet att 
anordna visningar (Wiley et al. 2011). Annan forskning har visat att unga, 
lågutbildade och individer som är obekväma med att ta finansiella beslut är 
typiska målgrupper som vanligtvis använder sig av traditionella mäklare 
(Gautier et al. 2017). 

Den privata fastighetsmarknaden har under årtionden dominerats av den 
traditionella fastighetsmäklartjänsten och är fortfarande det vanligaste sättet att 
gå tillväga vid en bostadsförsäljning (Benefield et al. 2011). Stamsø (2015) 
menar på att detta val görs på grund av att det är en oerhört komplex och 
krävande process som många konsumenter står handfallna inför. Det 
involverar stora beslut som kan komma att påverka säljarens och köparens 
finansiella framtid (Gautier et al. 2017). Vidare skriver Zietz och Sirmans 

                                                
3 NVM - Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen” (Gautier et 
al. 2017). 
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(2011) att fastighetsmäklare och den tjänst de utför har fått ökad 
uppmärksamhet på den internationella marknaden under senare år, vilket har 
lett till att de traditionella fastighetsmäklarna har fått konkurrens av nya 
aktörer inom branschen (Levitt & Syversen 2008).  

Svt Nyheter konstaterar 2007 att nästan 70 procent av alla bostadsköpare 
hittar sina framtida hem via internet. I samband med detta så har även idén att 
sälja fastigheter utan en traditionell mäklare uppmärksammats då det noteras 
att allt fler bolag med denna affärsidé dykt upp på marknaden. Företag som 
Hemverket, Hemonline och Movers har gjort sig kända på den svenska 
fastighetsmarknaden (Karlsson 2007). Hemverket är idag det största 
nätmäklarföretaget och år 2016 skriver SvD Näringsliv en artikel där de 
beskriver företaget som branschens Ryanair (Hellekant 2016). I artikeln hävdar 
VD:n Imre Marton att Hemverket tagit en procentenhet av 
marknadsandelarna på tolv månader och att de planerar att öka till 2–3 
procentenheter under år 2017 (Hellekant 2016). När vi ser på 
marknadsandelarna idag kan vi konstatera att Hemverket inte nått detta mål, 
2018 har de en marknadsandel på 1,1% (Hemnet u.å.). SvD Näringsliv skriver 
i sin artikel att i Stockholm innerstad finns inte Hemverket på kartan och även 
på landsbygden ses inte affärsmodellen som något större hot i dagsläget 
eftersom de flesta kunder vill ha den bättre service som en traditionell mäklare 
ger enligt VD:n Marcus Svanberg på Länsförsäkringar fastighetsförmedling. 
Hemverket däremot menar att tiden är mogen för en ny affärsmodell som kan 
utmana en traditionell bransch (Hellekant 2016). 

Trots att de olika tillvägagångssätten för att genomföra en bostadsaffär skiljer 
sig åt, så har den mesta forskning som gjorts på detta fenomen mynnat ut i att 
inget tillvägagångssätt är bättre än det andra när det talas om slutliga 
försäljningspriser. Det forskare inom ämnet har kommit fram till är istället att 
de attribut som följer de olika tillvägagångssätten skiljer sig åt. Som exempelvis 
den tid objekten finns tillgängliga på marknaden och den tid det tar att 
genomföra processen, samt kundernas förväntningar på en faktisk försäljning 
(Levitt & Syverson 2008; Rutherford & Yavas 2012; Benefield et al. 2011; 
Gautier et al. 2017). Innebörden av detta blir att många konsumenter idag 
betalar ett högt pris för en tjänst som enligt forskning ger ett likvärdigt utfall 
som lågpristjänsten. En fråga som därför blir värd att ställa i och med 
ovanstående är varför inte fler anlitar nätmäklare när forskning visar att det är 
lönsamt? 
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1.1. Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka varför den traditionella 
mäklartjänsten fortfarande står för den dominerande delen av marknaden och 
varför inte fler konsumenter använder sig av den billigare tjänsten i form av 
nätmäklare.  

1.2. Forskningsfråga  

Utifrån den inledande bakgrundsbeskrivningen och vårt syfte strävar vi efter 
att i vår uppsats besvara följande forskningsfråga. Varför väljer konsumenterna 
den traditionella fastighetsmäklaren framför nätmäklare?  
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2. Teori 

I detta kapitel kommer olika teorier som kan antas ligga till grund för fenomenet att 
presenteras. De teorier som berörs representerar faktorer som kan påverka konsumentens val 
av fastighetsmäklartjänst. 

 
Under 90-talet skedde en förändring i hur affärsvärlden ser på marknadsföring 
och utvecklingen ledde till att en ny logik kom att bli dominerande. 
Marknadsföring har alltmer ändrat sin dominerande logik som tidigare enbart 
har varit fokuserad på utbytet av materiella varor till att istället se på det som 
utbytet av materiella varor, kompetens, kunskap och processer (Vargo och 
Lusch 2004). Vargo och Lusch (2004) anser att detta visar att marknadsföring 
är på väg mot en mer omfattande och inkluderande dominerande logik som 
integrerar varor med tjänster. Enligt Gummesson (1995) köper inte kunder 
varor eller tjänster, utan dem köper olika erbjudanden vilka ger tjänster som i 
sin tur skapar värde för kunden (Gummesson 1995 refererad i Vargo & 
Lusch). Detta synsätt stämmer överens med den forskning som Vargo och 
Lusch (2004) senare genomfört inom samma område. Den traditionella 
uppdelningen mellan varor och tjänster kan ses som föråldrad. Det handlar 
inte om att omdefiniera tjänster och se dem ur ett kundperspektiv utan fokus 
hamnar istället på skiftet till tjänster som är ett skifte från medel och 
producentperspektivet till användandet och kundperspektivet (Gummesson 
1995 refererad i Vargo & Lusch 2004). 

2.1. Relation eller transaktion? 

När forskare talar och diskuterar om marknadsföring, kan begreppet delas upp 
i två olika metoder; relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring. 
Grönroos (2007) menar att värdet gentemot konsumenten i ett 
transaktionsorienterat företag uppstår då tjänsten byts mot pengar, alltså i 
själva transaktionen. Detta synsätt syftar även till att erbjuda kunden 
lågpristjänster och på så vis ta marknadsandelar. Relationsmarknadsföring 
syftar istället till att skapa värde för konsumenten genom att bygga en relation 
till företaget och dess varumärke. Värdeskapandet skall ske när båda parterna 
samverkar, och syftar till att konsumentens köpbeteende skall påverkas av 
relationen (Grönroos 2007). 
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För företag som är relationsorienterade är det kritiskt att få konsumenten att 
inse hur företagets tjänst och service leder till en värdeökning för denne. 
Misslyckas företaget med att visa den potentiella värdeökningen kommer 
konsumenten inte heller att betala ett högre pris för just denna tjänst. Enligt 
Grönroos (2007) kan det finnas olika anledningar till varför konsumenten inte 
kan se värdehöjningen i den tjänst som erbjuds, vilka kan vara att företaget har 
misslyckats med att visa kunden hur tjänsten i fråga kan bidra till bland annat 
ökad komfort, säkerhet, support och högre inkomster.  

Värdet som konsumenten upplever då den köper tjänster av företag är högst 
individuell och detsamma gäller i hur en relation mellan en konsument och ett 
företag upplevs. Grönroos (2007) menar att det finns olika dimensioner av 
relationer en kund och företag emellan där exempelvis transaktionsorienterade 
kunder enbart vill införskaffa tjänsten i fråga men inte upprätta någon form av 
relation. Samtidigt finns det relationsmässiga kunder som värdesätter att en 
aktiv relation med företaget inleds i samband med köp av tjänst (Grönroos 
2007). 

2.2. Verksamhetsstrategier  

Grönroos (2007) skriver att företag måste ha en verksamhetsstrategi som 
speglar tydliga strategiska perspektiv för att kunna driva sin verksamhet till att 
bli så framgångsrik som möjligt. Det finns olika strategier och perspektiv att 
arbeta efter men de tre vanligaste är kärnproduktsperspektiv, prisperspektiv 
samt serviceperspektiv. När det förstnämnda diskuteras i samband med en 
tjänst, så kan denna delas in i olika delar vilka motsvarar kärntjänsten samt 
tilläggstjänster. Grönroos (2007) menar att om ett företag arbetar efter detta 
perspektiv så motsvarar kärntjänsten det som skall tillfredsställa konsumentens 
behov samtidigt som det enbart är kärntjänsten som företaget konkurrerar 
med och inte med hjälp av tilläggstjänster. En anledning till att konsumenter 
föredrar verksamheter som använder denna typ av strategi är att dem inte ser 
en värdeökande tjänst eller service som nödvändig, utan anser att kärntjänsten 
är tillräcklig då denna går att få till ett lägre pris. 

Har företaget en strategi som speglar ett prisperspektiv strävar dem istället 
efter att ha de lägsta priserna för att kunna konkurrera om marknadsandelar 
och sett ur ett kundperspektiv så ses priset som den avgörande 
bedömningsgrunden i en värdeskapande process. Grönroos (2007) fortsätter 
att konstatera att tilläggstjänster inte prioriteras då detta synsätt syftar till att 
kunna erbjuda kunden lågprislösningar. Serviceperspektivets intentioner är att 
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företaget skall sträva efter långsiktiga relationer och helhetslösningar som är 
skräddarsydda för konsumenten. I denna strategi så läggs stort fokus på 
tilläggstjänsterna då det är dem som påverkar konsumentens helhetsbild av 
företagets varumärke och tjänst. Företag som har detta synsätt har även som 
regel ett högre pris än andra företag som enbart säljer sin kärntjänst (Grönroos 
2007). 

2.3. Varumärkesförtroende 

För att som företag kunna driva sin verksamhet framåt och arbeta sig till större 
marknadsandelar så krävs det att dem förbättrar och förvaltar företagets 
hållbara konkurrensfördelar genom att etablera starka relationer och utveckla 
varaktiga samarbeten med sina kunder (Doney & Cannon 1997). De ovan 
nämnda komponenterna utgör kärnan i relationsmarknadsföring och skapar 
tillsammans olika former av kundrelationer, vilka inkluderar produkt-, 
företags-, och servicepersonalbaserade samt varumärkesbaserade 
kundrelationer (Luk & Yip 2008). Faktorer som idag är avgörande för att 
företag skall kunna skapa samt upprätthålla starka och välfungerande kund- 
och varumärkesrelationer är många. Ett väletablerat varumärke är idag det 
mest effektiva verktyget då ett företag skall kunna differentiera sig gentemot 
sina konkurrenter (Luk & Yip 2008). Samtidigt är det av stor vikt för företagen 
att bygga starka kundrelationer, som i sin tur leder till kundlojalitet gentemot 
företagets varumärke. 

Vidare menar Luk och Yip (2008) att det också är väsentligt för företagen att 
deras kunder känner förtroende för deras varumärke då det återspeglas på 
varumärkets egna värdekapital. Dem definierar förtroende som en persons 
villighet att vara beroende av en annan parts löften och samtidigt vara sårbar 
mot densamme parts utlovade handlingar som visar lämplig integritet, välvilja 
och förmåga samt demonstrerar att sådana handlingars resultat kan förutspås. 
Följs det tankesätt som Luk och Yip (2008) framställer så kan 
varumärkesförtroende definieras som “den genomsnittliga konsumentens vilja 
att förlita sig på varumärkets förmåga att utföra sin konstaterade funktion” 
(Chaudhuri & Holbrook 2001). Tidigare forskning gjord av Doney och 
Cannon (1997) gällande varumärkesförtroende betonar att föreställningen om 
förtroende endast är relevant i situationer där osäkerhet förekommer. 

Närmare bestämt menar dem att förtroende minskar osäkerheten i miljöer och 
situationer där konsumenten kan finna sig i en utsatt position, då 
konsumenten vet att denne kan förlita sig på det betrodda varumärket (Doney 
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& Cannon 1997). Att konsumenten känner förtroende för varumärket innebär 
att det föreligger positiva förväntningar om hur varumärket förbehåller sig till 
de det förväntade utförandet, vilket konsumenten grundar sina val kring 
gällande den möjliga transaktion som är i spel.   

Då konsumenten litar på ett givet varumärke kommer detta leda till att det 
medföljer vissa positiva beteendekonsekvenser. Luk och Yip (2008) menar att 
om olika aspekter av varumärkesförtroende representeras av exempelvis 
kompetens, tillförlitlighet, trovärdighet, välvilja samt avsikt att genuint möta 
kundens specifika intresse så kommer detta mentala tillstånd att provocera 
fram ett betydligt större kundengagemang gentemot varumärket. Som exempel 
menar författarna att aspekter som tillförlitlighet och trovärdighet ger ett 
värdelöfte till företagets varumärke vilket ger konsumenten ett förtroende om 
att varumärket kommer att leverera en framtida tillfredsställelse. Vidare 
påpekar Luk och Yip (2008) att företagets påstådda kompetens leder 
konsumenten till att tro att varumärket har förmågan att leverera vad de 
utlovat, samtidigt som välvilja och avsikten att möta kundens specifika intresse 
och problem frambringar en tro om att varumärket kan leverera någon form 
av extravärde. Dessa stimulanser kommer tillsammans uppmana konsumenten 
att skapa en positiv bild av varumärket som i sin tur leder till att konsumentens 
köpbeteende påverkas och varumärket kommer att köpas och användas allt 
oftare (Luk & Yip 2008).  

2.4. Kunddeltagande 

Alla former av tjänster involverar någon form av kunddeltagande enligt Wirtz 
och Lovelock (2016). Med kunddeltagande menas åtgärder och medel som 
kunder tillhandahåller under tjänstens gång, inkluderande mentala, fysiska och 
känslomässiga insatser. Det finns dock olika grader av kunddeltagande och 
dessa kan delas upp i tre olika nivåer; lågt-, måttligt- samt högt kunddeltagande 
(Wirtz & Lovelock 2016).  

Vid lågt kunddeltagande är tjänsteprodukten standardiserad där kunden inte 
involveras utan det är istället dem som tillhandahåller tjänsten som gör allt 
arbete. Kunden behöver enbart bidra med sin fysiska närvaro där tydliga 
exempel på detta kan vara att gå på bio eller att åka buss. Andra exempel på 
tjänster där kunddeltagandet förblir lågt är renhållning och underhåll av 
hemmet. Inom dessa tjänster uteblir den fysiska närvaron och kunden behöver 
enbart tillhandahålla leverantörerna tillgång och betalning. När 
kunddeltagandet är måttligt krävs det att kunden bidrar med sina åsikter för att 
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leverantören skall kunna genomföra tjänsten. Information, personlig 
ansträngning och fysisk besittning är exempel på vad kunden kan bidra till 
tjänsten. Exempelvis om en kund anställer en revisor inför deklaration måste 
kunden bidra med information, fysiska dokument samt vara tillgänglig för att 
besvara eventuella frågor. Vid högt kunddeltagande arbetar kunden och 
leverantören tillsammans för att samproducera tjänsten. Tjänsten kan inte 
tillhandahållas utan kundens deltagande och kvaliteten på tjänsten kommer 
försämras om kunden misslyckas att utföra vissa obligatoriska moment. 
Utbildningar är ett bra exempel där högt kunddeltagande krävs för att tjänsten 
skall fungera. Vidare kan diskuteras om huruvida kunder är involverade i 
tjänsteprocessen och hur de kan ses som samskapare till tjänstens värde (Wirtz 
& Lovelock 2016). Enligt Wirtz och Lovelock skapas värde när kunden och 
leverantören interagerar under produktionen, konsumtionen samt leveransen 
av tjänsten. Innebörden blir att kundens prestation påverkar kvaliteten och 
produktiviteten när de är med och samskapar tjänsten. 

2.5. Värde 

Att definiera värde är komplicerat och under åren har flertal definitioner 
skapats (Grönroos 2011). Värdeskapande är en process där användaren på 
något sätt gynnas eller när kundens välmående ökar. Att förstå vart värdet 
ligger för en kund är även det ett svårdefinierat koncept (Grönroos 2008). 
Grönroos (2011) menar att värdet kan antingen ligga i den fysiska eller mentala 
användningen medan för någon annan ligger värdet i själva besittningen.  

Vidare beskriver Echeverri och Skålén (2011) i sin forskningsrapport tre olika 
synsätt på hur värde skapas. Den första är the exchange view of value och 
enligt detta synsätt är värde inlindat i de produkter eller tjänster som 
organisationer producerar. Värde adderas under produktionsprocessen som är 
skild från kunden och det motsvarar det pris som kunden betalar för 
produkten eller tjänsten. Objektivt mäts värdet i form av pengar (Echeverri & 
Skålen 2011). Enligt Miller (2008) representerar “the exchange view” ett 
synsätt på värde som menar att priset av en produkt eller tjänst är den enda 
form av värde som all ekonomisk rörelse bör härledas till. Synsättet kan 
associeras till icke-interaktiv värdebildning och detta sätt att se på värde har 
dominerat tidigare forskning inom marknadsföring (Echeverri & Skålén 2011). 

Ett annat synsätt på värde är the interaction view of value vilket föreskriver att 
värde samskapas under interaktionen mellan leverantören av tjänsten och 
kunden (Vargo & Lusch 2004). Sättet att se på värde skiljer sig från “the 
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exchange view” då det anses att värde skapas, realiseras samt utvärderas i det 
sociala sammanhanget av produktions- och konsumtionsprocessen i kontrast 
till att konceptualisera att värde är inbäddat i produkten. Synsättet associeras 
vanligtvis med interaktiv värdebildning och fastställer att leverantörer 
samskapar deras tjänster och produkter tillsammans med deras kunder 
(Echeverri & Skålén 2011). Vidare konstateras att värde skall utvärderas 
subjektivt från kundernas eller leverantörernas synvinklar istället för att 
objektivt mätas i monetära termer. I linje med Vargo’s och Lusch’s (2004) 
definition av värde ligger Holbrook’s (2006), som menar att värdet ligger i 
handlingarna samt interaktionerna mellan parterna och att det är gemensamt 
producerat men subjektivt upplevt (Holbrook 2006 refererad i Echeverri & 
Skålén 2011).  

Enligt the service view of value skapas värde med hjälp av kunskap och 
erfarenhet inom verksamheten och omgivningen. Till exempel genom de 
anställdas kompetens, marknadsinformation, kundkunskap med mera. 
Värdebildningsprocessen anses ske interaktivt mellan operand resources och 
operant resources. Constantin och Lusch (1994) definierar operand resources 
som resurser på vilken en verksamhet utförs för att producera en effekt. 
Operand resources jämförs med operant resources som är resurserna som 
används för att producera effekterna. Operant resources identifierades redan 
under 20-talet som de viktigaste resurserna då man alltmer insåg betydelsen av 
färdigheter och kunskaper inom verksamheter (Constantin & Lusch 1994 
refererad i Vargo & Lusch 2004). The service-centered view menar att operant 
resources är nyckeln till co-creation av värde och synsättet kritiserar även the 
exchange view för att framhäva operand resources som centrala för 
värdebildningsprocessen (Echeverri och Skålén 2011). Co-creation av värde 
definieras enligt följande: "Konsumenten och företaget är angelägna om att 
gemensamt skapa värde som är unikt för den enskilda konsumenten. 
Samspelet mellan konsumenter och företag blir den nya platsen för co-creation 
av värde" (Vargo & Lusch 2004).  

2.6. Kundförväntningar  

Parke (2012) menar att alla kunder är olika och har olika syn på vad som 
förväntas av en tjänsteleverantör i samband med en försäljningsprocess. Det 
kan därför vara svårt för fastighetsmäklare att möta alla kunders olika 
förväntningar då dessa medför stora utmaningar. Kundernas förväntningar är 
de faktorer som avgör huruvida de kommer att bli nöjda eller missnöjda med 
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den levererade prestation som en tjänsteleverantör utför (Parke 2012). 
Kunders förväntningar varierar vilket gör det möjligt för två differentierade 
företag som verkar inom samma bransch att leverera olika nivåer av service för 
att på så vis möta de olika förväntningarna (Zeithaml et al. 1993). Enligt 
Zeithaml et al. (1993) är kundförväntningar bedömningar som görs på förhand 
gällande en tjänst och som tjänar som antingen standardförväntningar eller 
referenspunkter mot vilken tjänsteutförandet bedöms. Vidare menar Coye 
(2004) att man behandlar begreppet “förväntan” när man diskuterar naturen 
och förvaltningen av tjänster. Allt oftast ses kundtillfredsställelsen och kvalitén 
på servicen som en funktion av jämförelsen mellan kundens förväntningar och 
uppfattningen av den levererade prestationen. Vidare beskriver Coye (2004) att 
servicekvaliteten och kundtillfredsställelsen på något sätt påverkas av kundens 
förväntningar. 

Enligt Wirtz och Lovelock (2016) kan roll- och manusteorier hjälpa 
verksamheter att förstå, forma och hantera både anställdas och kunders 
beteenden. De ser på rollteorin och förmedlandet av tjänst ur ett teatraliskt 
perspektiv där båda parterna agerar utefter förutbestämda roller. Vidare 
beskriver de roller som en kombination av sociala signaler och förväntningar 
på samhället som vägleder anställdas och kunders beteenden i olika miljöer 
och sammanhang. De anställda måste agera utefter sin roll i överensstämmelse 
med kundens förväntningar eller riskera att göra kunden missnöjd. Samma 
förutsättningar gäller även för kunden som måste agera utefter sin roll eller 
riskera att skapa problem för alla involverade. Efterlevs inte rollerna kan det 
båda parternas tillfredsställelse och produktivitet påverkas negativt (Wirtz & 
Lovelock 2016). I manusteorin speglas och specificeras olika sekvenser av 
beteenden som kunder och anställda är förväntade att lära sig att följa under 
förmedlingsprocessen. Kunder anammar dessa manus via erfarenhet och ju 
mer erfarenhet de skapar med företaget desto mer välkänt blir det manuset för 
kunden. En anledning till att kunder och anställda väljer att inte byta till ett 
konkurrerande företag är oviljan att ta till sig nya främmande manus (Wirtz & 
Lovelock 2016). 

2.7. Sammanställning av teorier  

Ovanstående teorier kommer hjälpa oss att belysa nätmäklartjänstens och den 
traditionella mäklartjänstens differenser. Med hjälp av teorin om relation- och 
transaktionsmarknadsföring kan vi avgöra vart företagets fokus ligger och 
vilken sorts relation företaget strävar efter att ha med sina kunder. Vart 
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företagets fokus ligger avgör även vilken verksamhetsstrategi de jobbar efter, 
olika strategier inriktar sig på olika attribut för att tillfredsställa kunden. Det 
går även att se detta ur kundens perspektiv då vad en person värdesätter skiljer 
sig åt markant och synsättet på värde måste därför matcha företagets 
verksamhetsstrategi. Genom de olika synsätten på värde kan vi försöka förstå 
kundens tankar vid val av mäklartjänst. Förenat med värde är även kundens 
deltagande då det kan ha en inverkan på deras värdebildningsprocess. Via 
teorin om kunddeltagande kan vi avgöra till vilken grad tjänsterna involverar 
sina kunder i förmedlingsprocessen och bedöma hur väsentligt detta är för 
kunderna. För att ett företag skall ses som ett alternativ vid val av mäklare 
måste de ha ett varumärke som inger förtroende gentemot kunden. I 
ovanstående teori diskuteras vikten av att bygga upp ett starkt varumärke och 
därför använder vi oss av denna teori för att diskutera huruvida de båda 
företagen lyckas med detta eller ej. När vi analyserar tjänsterna kommer vi 
även ha i åtanke att kunderna har olika förväntningar på tjänsten men också på 
företaget. Vad varumärket utlovar kan i sin tur komma att skapa förväntningar 
som senare påverkar kundnöjdheten. 
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3. Metod 

Syftet med denna rapport är att undersöka varför den traditionella mäklartjänsten 
fortfarande står för den dominerande delen av marknaden och varför inte fler konsumenter 
använder sig av den billigare tjänsten i form av nätmäklare. I detta avsnitt som följer 
beskrivs genomförandet av vår forskning kring vårt studiefenomen, varför vi valde att 
använda en kvalitativ metod samt motiverande som utförligt förklarar varför vi gjort de val 
vi gjort. Vidare beskrivs även hur vi valt att samla in data för studien och hur denna 
information har behandlats och analyserats. 
  

För att göra det möjligt för oss att besvara vårt syfte har vi valt att genomföra 
en kvalitativ metod. En metod som skall hjälpa oss att få en djupare och mer 
detaljerad förståelse för det fenomen vi ämnar undersöka samt att vi genom 
intervjuer vill uppnå en så nyanserad beskrivning av de olika tjänsterna som 
går. Det finns både för och nackdelar med att använda sig av en kvalitativ 
metod. Enligt Jacobsen (2002) är det ett tillvägagångssätt som lägger stor vikt 
vid detaljer och ger möjlighet till ett nyanserat och flexibelt underlag för oss att 
analysera. Metoden framkallar även respondentens unika tolkningar och 
åsikter kring frågorna vi ställer. Nackdelar med att använda sig av den 
kvalitativa metoden är att det är resurskrävande, då den intervjudata som 
samlas in ska bearbetas och analyseras. Då endast ett fåtal personer intervjuas 
så får den analyserade data som färdigställs generaliseras. (Jacobsen 2002). Vi 
kommer att genomföra en fallstudie där vi gör en fördjupad analys som utgår 
ifrån redan givna teorier som grundar i tidigare genomförd forskning. Vidare 
kommer vår fallstudie att kompletteras med dokument insamlade från vardera 
fall för att göra vår forskning mer gedigen och trovärdig. Vårt mål är inte att 
finna ett generellt svar på vår forskningsfråga, utan vi är intresserade av att se 
hur detta ter sig i de specifika fallen.  

3.1. Fallstudie 

Att genomföra fallstudier är enligt Creswell (2013) ett kvalitativt 
tillvägagångssätt där utredaren över tid utforskar ett verkligt, modernt fall med 
en eller flera begränsningar. Fallet studeras genom en detaljerad och 
djupgående datainsamling med flera informationskällor för att sedan kunna ta 
fram en fallbeskrivning och ett tema för studien. Informationskällor kan bestå 
av observationer, intervjuer, audiovisuella material samt dokument och 
rapporter. Bryman och Bell (2013) påpekar att fallstudier i allmänhet 
förknippas med kvalitativ forskning men att det går även att tillämpa 
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kvantitativa metoder och med det sagt kan fallstudier emellertid innehålla en 
kombination av de båda. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det ingen klar 
och gemensamma definition på vad ett fall är. Däremot är den gemensamma 
uppfattningen att ett fall utgörs av en grundlig studie av en eller ett fåtal 
undersökningsenheter (Jacobsen 2017). Stake (1995) beskriver 
fallstudieforskning som en metod där komplexiteten i fallet och dess specifika 
natur som fallet uppvisar framhävs (Stake 1995 refererad i Creswell 2013). I 
överensstämmelse med Stake (1995) beskriver Bryman och Bell (2013) att 
fallstudien är unik i jämförelse med andra tillvägagångssätt då forskaren för det 
mesta är intresserad av att belysa unika drag hos ett specifikt fall. Detta synsätt 
kallas ofta för idiografiskt. En fallstudie är ett bra tillvägagångssätt när 
forskaren har ett tydligt identifierbart fall med avgränsningar och som syftar 
till att ge en djup förståelse av fallen eller en jämförelse av flera fall (Creswell 
2013). 

Att genomföra en fallstudie lämpar sig med hänsyn till vårt studiefenomen då 
vår studie kommer bestå av en jämförelse mellan två olika fall. Fastighetsbyrån 
AB representerar den traditionella mäklartjänsten och är därför vårt första fall. 
Fall nummer två representeras av Hemverket AB som i denna studie kommer 
att företräda nätmäklartjänsten. Jämförelsen mellan de ovannämnda fallen görs 
för att kunna få en djupare förståelse i varför nätmäklare i Sverige inte besitter 
större marknadsandelar än vad dagens statistik visar. Vårt mål är att belysa de 
unika drag våra separata fall innehar för att försöka besvara denna 
forskningsfråga. 

3.2. Urval 

Vid genomförandet av fallstudier passar det sig att studera ett avgränsat system 
så som en process, en aktivitet, en händelse, ett program eller flertal individer. 
Inom kvalitativ forskning används begreppet ‘målmedvetet urval’ som innebär 
att utredaren väljer ett eller flera fall som syftar till att informera om samt att 
skapa en förståelse för forskningsproblemet och det centrala fenomenet i 
studien. Det finns tre omständigheter att ta hänsyn till vid ‘målmedvetet urval’ 
och de skiljer sig beroende på vilken forskningsdesign som används. Beslut 
måste tas angående vem, vilka eller vad som skall studeras, vilken urvalsstrategi 
som skall tillämpas samt storleken på det urval som skall ingå i studien. 
Creswell (2013) rekommenderar med hänsyn till valda deltagare, att välja fall 
som är unika och att tillämpa maximum variation sampling strategy i 
fallstudien. Detta för att möjliggöra att de olika fallen blir representerade och 
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för att fullt ut kunna beskriva flera olika perspektiv på fallen. En allmän 
riktlinje för urvalets storlek inom kvalitativ forskning enligt Creswell (2013) är 
att inte enbart studera några platser eller individer utan att också samla in 
omfattande detaljer om varje plats eller individ som studerats. 

Vid valet av respondenter gjordes därför ett bekvämlighetsurval som kan 
liknas vid ett strategiskt val och detta gjordes för att på bästa vis besvara vår 
studies syfte samtidigt som urvalet ämnar till att ge oss en djupare och mer 
detaljerad förståelse för vår forskningsfråga (Bryman & Bell 2017). 
Fortsättningsvis gjordes valet dels på grund av att vi hade tillgång till dessa 
personer och organisationer och dels för att de fyra individerna har relativt 
stor kunskap och erfarenhet av de fall som de representerar. Valet att intervjua 
just dessa individer gjordes även för att skapa ett maximum variation sample 
som syftar till att i största möjliga utsträckning ge olika perspektiv på de två fall 
som jämförs och ligger till grund för vår studie (Creswell 2013). Beslutet av 
respondenter syftar även till att kunna få fram den bästa möjliga informationen 
om de olika tjänsterna och tillvägagångssätten sett ur ett kundperspektiv samt 
hur branschexperter ser på de tjänster som de representerar (Bryman & Bell 
2017) 

Valet av de två representantföretag som användes vid fallstudiens 
undersökning grundar sig i en rad olika anledningar. Fastighetsbyrån AB 
valdes då det är Sveriges största och ledande fastighetsmäklarkedja med cirka 
270 kontor och drygt 1700 medarbetare som är spridda över hela riket. Kedjan 
förmedlade cirka 46 000 bostäder till ett värde om 96 miljarder kronor under 
år 2016 och deras marknadsandelar motsvarar omkring 25 procent av den 
totala marknaden. Det gör Fastighetsbyrån till marknadsledare på den svenska 
bostadsmarknaden, både sett till omsättning och antal genomförda affärer 
(Fastighetsbyrån u.å.). Hemverket AB är idag Sveriges största nätmäklartjänst 
och grundades år 2008 och har idag drygt en procent av marknadsandelarna på 
sveriges bostadsmarknad (Hemverket u.å.). Företaget har till skillnad från den 
traditionella fastighetsmäklartjänsten en annan form av avgiftsstruktur samt att 
deras tjänst är en aning annorlunda utformad. Tar man dessa attribut i 
beaktning gör det Hemverket AB till den mest passande representanten för vår 
fallstudie. Ser man till hur de båda företagen skiljer sig åt samt till hur de 
arbetar så är detta de mest optimala företagen för att ligga till grund för vår 
studie. 
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3.3. Datainsamling  

Datainsamling inom fallstudier är ofta omfattande och involverar flera typer av 
informationskällor. Inom kvalitativ forskning kan data bestå av intervjuer, 
observationer, dokument och audiovisuellt material (Creswell 2013). Vår 
studie består av primärdata i form av intervjuer och sekundärdata bestående av 
dokument. Utifrån detta har vi valt att genomföra fyra semistrukturerade 
intervjuer där vi utgått från ett förarbetat frågeformulär som bas. Vi valde att 
utforma intervjuerna på detta sätt för att i största möjliga utsträckning kunna 
framkalla ett samtal med respondenten med hjälp av en strid ström av öppna 
frågor, samt med en så liten grad av styrning som möjligt från oss som 
intervjuledare. Utöver de på förhand bestämda frågorna så ställde vi även 
följdfrågor för att underlätta för respondenten att utveckla och fördjupa sina 
svar (Bryman & Bell 2017). Vi har även inhämtat dokument och information 
från Fastighetsbyråns och Hemverkets hemsidor. Som komplement har vi 
varit i kontakt med båda företagen för att på så vis ta del av ytterligare 
dokument och information som inte går att ta del av via internet, bestående av 
produktblad, informationsblad, broschyrer och guider. Dessa dokument ger 
oss ytterligare underlag för att få en bild av hur försäljning- och 
marknadsföringsprocessen går till genom beskrivningar av tjänsten samt de 
tillägg som de erbjuder. 

3.3.1. Intervjuer 

Den första besöksintervjun gjordes med en 27 årig man som är bosatt i 
Göteborg, där han också arbetar som snickare på en mindre firma. Han har 
genomfört en rad bostadsaffärer där han både köpt och sålt lägenheter med 
hjälp av en traditionell fastighetsmäklare. Fortsättningsvis benämnd som 
respondent 1. Nästföljande intervju med respondent 2 genomfördes på samma 
vis som den första, nu med en franchisetagare på ett av Fastighetsbyråns större 
kontor i Göteborg, där han även arbetar som aktiv mäklare. Våra två första 
respondenter representerar tillsammans den första delen av vår fallstudie, 
nämligen den traditionella fastighetsmäklartjänsten. Fortsättningsvis 
genomfördes en telefonintervju med respondent 3 som ägde rum över telefon. 
Hon är egenföretagare och bosatt i en mindre ort i västra Sverige. Hon har 
genomfört ett par husförsäljningar varav en med hjälp av Hemverket. Den 
fjärde intervjun genomfördes med respondent 4 som innehar en operativ 
chefsroll på Hemverket. Hon har tidigare arbetat som traditionell 
fastighetsmäklare men har idag andra arbetsuppgifter på Hemverket. Vi 
genomförde intervjun genom att besöka Hemverkets huvudkontor och enda 
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kontor som finns beläget i centrala Göteborg. De två sistnämnda personerna 
och intervjuerna representerar nätmäklartjänsten i vår studie. 

3.4. Kvalitativ analys  

Syftet med vår databearbetning är att sammanfatta den insamlade rådata från 
våra intervjuer, genom att plocka isär och bearbeta texten för att sedan kunna 
sätta ihop det igen till ett mer lättförståeligt och konkret underlag för oss att 
analysera. Alla intervjuer spelades därför in för att sedan ordagrant kunna 
transkribera respondentens svar. På så vis kunde vi få ett helhetsintryck och en 
tydligare överblick av vad som faktiskt blivit sagt under intervjuerna. Vi valde 
att använda oss av en styrd och därför deduktiv kvalitativ innehållsanalys för 
att på så vis ge oss en tydlig struktur i vår studie där vår teori ligger till grund 
för vår kategorisering och tematisering av rådata (Bryman & Bell 2017). Vidare 
beskriver Jacobsen (2002) att innehållsanalysmetoden kan illustreras som en 
spiral där insamlad data bearbetas i tre olika steg för att möjliggöra att det 
slutgiltiga resultatet nås och stegen beskrivs i kommande stycke.   

Vi inledde bearbetningen genom att efter genomförd transkribering av 
intervjuerna påbörja vår deduktiva kodning- och kategoriseringsprocess för att 
kunna reducera, sortera och sammanfatta rådata. Detta gjordes genom att 
sammanfatta intervjumaterialet och sammanställa en mer lättöverskådlig text 
för att sedan göra det möjligt för oss att sammankoppla det till våra framlagda 
teorier som presenterades i vår teoridel. Steg två i processen syftar till att 
återigen bearbeta den sammanställda texten för att på så vis kunna filtrera och 
förenkla den stora kvantiteten av insamlad information. I samband med detta 
utgick vi från våra presenterade teorier och sållade ut den information vi ansåg 
var mest relevant för att kunna sammankoppla respondenternas utsagor och 
våra teorier. Sista steget i bearbetningsprocessen syftade till att analysera all 
den simplifierade och förtydligade data som vi sållade ut i steg två. Här 
diskuterades och sammanställdes innebörden av materialet och på vilket sätt vi 
kan använda oss av det för att koppla samman med våra teorier samt besvara 
vår forskningsfråga och syftet med vår studie. 

3.5. Trovärdighetsanalys 

I samband med att vi genomförde vår fallstudie med hjälp av en kvalitativ 
metod har vi noggrant granskat studien och bedömt dess validitet som 
motsvarar studiens giltighet och reliabilitet som visar på tillförlitligheten. 
Bryman och Bell (2017) menar att man kan dela upp validitet i två kategorier, 
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intern validitet och extern validitet. Den förstnämnda visar på om vi har 
undersökt det vi ville undersöka och den sistnämnda syftar till att visa på om 
den insamlade informationen är överförbar till andra kontexter. Reliabilitet 
syftar till att visa om vi använt datainsamlingsverktygen på rätt sätt samt om vi 
kan lita på den information vi mottagit (Bryman & Bell 2017). 

För att möjliggöra en granskning av den interna validiteten har vi under 
uppsatsprocessen kritiskt granskat arbetets samtliga delar. Vi har också haft 
vår utgångspunkt i att ständigt jämföra vad tidigare forskning konstaterat, med 
vårt resultat och slutsatser (Jacobsen 2002). Vårt resultat kan anses vara svårt 
att generalisera med tanke på det begränsade urval och fåtal respondenter som 
vi använt oss av. Bryman & Bell (2017) förklarar även att det är en vanlig 
uppfattning att ett litet urval inte kan anses vara representativa för en hel 
bransch eller population när en kvalitativ undersökning sker. Vi anser dock att 
de respondenter vi använt oss av är representativa för vår fallstudie, samtidigt 
är vi övertygade om att den insamlade data och information vi brukat inte 
skulle skiljt sig om vi utökat vårt respondenturval. Vi har även säkrat upp det 
våra respondenter sagt genom att granska dokument och företagens hemsidor. 
Vi bedömer därför att den externa validiteten lider av en låg grad av osäkerhet. 

Vi har för att kunna få ett så öppet samtal som möjligt genomfört tre 
besöksintervjuer och en telefonintervju. Telefonintervjun ägde rum på grund 
av praktiska skäl då respondenten är bosatt på annan ort. Vi har varit väl 
medvetna om att utformningen på intervjuerna kan påverka reliabiliteten för 
vår studie då vi använt oss av detta som datainsamlingsmetod, samt att 
samspelet mellan intervjuare och respondent kan påverka reliabiliteten 
(Jacobsen 2002). För att minimera en negativ påverkan på reliabiliteten har vi 
valt att använda oss av samma frågeställningar som grund vid utförandet av 
intervjuerna för båda respondentgrupper, det vill säga kunder och 
representanter för fastighetsmäklartjänsterna. Med ovan nämnda aspekter i 
beaktning ser vi inget substantiellt problem med hur vi har genomfört våra 
intervjuer.  

Utifrån hur vi har genomfört våra intervjuer samt vilka individer vi har valt 
som representanter för vår fallstudie så gör vi bedömningen att den externa 
validiteten inte lider av några omfattande svagheter. Något som dock är 
kritiskt att belysa är att respondent 2 representerar den traditionella 
mäklartjänsten och respondent 4 nätmäklartjänsten. De verkar inom samma 
bransch och på samma marknad vilket gör dem till konkurrenter. Detta i sin 
tur kan medföra att viss lämnad information från de båda respondenterna 
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syftar till att höja sitt eget varumärke och tjänst, vilket indirekt kan leda till 
underminerande av konkurrentens tjänst. I övrigt grundar vi vår bedömning i 
att vi anser att de individer vi har intervjuat har tillhandahållit tillförlitlig 
information.  

3.6. Etisk begrundan 

Vi har konstant tagit de medverkandes och företagens välmående i beaktning 
under arbetets gång och varit noga med att inte presentera några oriktigheter. 
Vi har valt att inte presentera respondenternas namn då vi anser att 
anonymitet bör värnas om. 

Respondenterna har på förhand blivit informerade om vad vi ämnat att 
undersöka och i samband med detta har vi även fått deras samtycke till att 
frivilligt delta som intervjupersoner. Alla har även mottagit våra 
frågeställningar på förhand, för att på så vis ha tid att påpeka om det skulle 
uppstå oklarheter. De intervjuer som genomförts har spelats in och 
ljudinspelningarna har varit sparade under arbetets gång och även detta 
tillsammans med hur materialet skall hanteras har de intervjuade personerna 
givit sitt samtycke till. Den fysiska hanteringen av insamlad information och 
ljudinspelningar har endast hanterats av oss själva, därmed har ingen 
utomstående tagit del av intervjumaterialet. Det material vi har sparat i form av 
transkriberingar, ljudinspelningar och anteckningar kommer efter avslutat 
arbete och att uppsatsen har examinerats med godkänt betyg att raderas för att 
minska risken för spridning till utomstående personer. Tilläggas bör även att vi 
enbart har presenterat information taget från respondenternas egna utsagor 
samt offentliga handlingar inhämtade från webbaserade hemsidor och dylikt. 
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4. Empiri 

I kapitlet presenteras vardera fall och här redogör vi för tjänstens innehåll, kundernas 
perspektiv samt vad företagen står för och strävar efter. Sammanställningen består av 
insamlad och analyserad data från genomförda intervjuer samt dokument. 

4.1. Den traditionella mäklartjänsten 

Fastighetsbyrån trycker på att de är Sveriges största mäklare och att det 
grundar sig i hårt arbete och nöjda kunder. Fördelarna med att vara störst är 
enligt dem att de har många kontaktytor och därmed träffar många potentiella 
köpare. Detta beskrivs som en fördel då chansen att hitta rätt köpare ökar 
samt att möjligheterna till en framgångsrik affär med ett bra slutpris höjs. 
Genom att vara Sveriges största mäklare har de kontor på många ställen runt 
om i landet vilket gör dem specialiserade på just sitt område och kunderna får 
därmed tillgång till en lokal expert. Det framgår tydligt att Fastighetsbyrån 
lägger stor tyngd vid att genomföra sina kundmöten på ett så bra sätt som 
möjligt. Service, kvalité och kundnöjdhet är begrepp som används flitigt inom 
företaget. De värderar relationen mellan kund, mäklare och företag väldigt 
högt och bygger sin förmedlingsverksamhet på att skapa långsiktiga och 
givande kundrelationer med det personliga mötet i fokus. 

För att lyckas med en affär finns det inga genvägar utan det krävs tre 
huvudingredienser för att uppnå bästa slutresultat. Till att börja med krävs det 
en engagerad och skicklig mäklare som vet vad som passar bäst i olika 
situationer. För det andra måste mäklaren ha tillgång till de främsta verktygen, 
produkterna och tjänsterna för att kunna skräddarsy rätt lösning för kunden. 
Komponenterna måste anpassas då alla som säljer har olika förutsättningar, 
detta för att skapa en så smidig, trygg och framgångsrik affär som möjligt. 

4.1.1. Tjänstens innehåll 

Rådgivning är det första steget i försäljningsprocessen och är också det första 
mötet med kunden. Här ingår värdering, en granskning av marknadsläget samt 
en ekonomisk genomgång.   

Inför det första mötet med kunden har den traditionella mäklaren tagit fram 
uppgifter om bostaden antingen genom ett lantmäteriutdrag eller genom en 
lägenhetsförteckning. På plats går mäklaren igenom tillsammans med kunden 
bostadens egenskaper och man diskuterar även säljarens förväntningar på 
försäljningspris. Kunden bidrar med uppgifter om driftskostnader, 
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information om genomförda renoveringar och andra uppgifter som kan 
tillhandahållas som kan komma att påverka värdet. Mäklaren beskriver även 
för kunden hur marknaden ser ut, efterfrågan i området, visar statistik och 
jämför med andra försäljningar av likartade objekt. Mäklaren tittar även lite 
närmare på bostadens närområde, vad som ligger ute till salu och 
prisutvecklingen i området. Faktorer som påverkar bostadens värde är läge, 
skick, planlösning, utrustning samt renoveringar. En kompetent mäklare skall 
även veta vad det är som spelar in och ta med det i sin värdeberäkning. Efter 
en grundlig genomgång av bostaden kan mäklaren genom dennes expertis och 
lokalkännedom uppskatta ett ungefärligt marknadsvärde som säljarna skulle få 
i en försäljning. Det uppskattade värdet kan hjälpa kunden att skapa bild över 
sina ekonomiska förutsättningar för en eventuell ny bostad och kan även 
hjälpa till att avgöra om det är rätt läge att sälja. I Sverige idag finns det krav på 
hur mycket individer måste amortera på tecknade bostadslån samt ett 
bolånetak som innebär att lån får tas till en gräns om 85% av bostadens värde. 
Så i samband med det första mötet tar mäklaren även upp säljarnas ekonomi 
för att uppmärksamma säljarna på dagens regler och krav. Informationen kan 
bli användbar om säljarna har planer på att köpa en ny bostad. Fastighetsbyrån 
är ett dotterbolag till Swedbank AB vilket innebär att de även kan erbjuda sina 
kunder ekonomisk rådgivning i form av en bankkonsultation. Här går 
rådgivaren igenom kundens privata ekonomi och letar efter 
förbättringsmöjligheter. De går igenom bl.a. inkomster och utgifter, sparande, 
lån, livförsäkringar och pension. 

Efter att kunden fått sin bostad värderad i form av ett första möte är det dags 
att välja mäklare. Valet av mäklare sker i kombination med att säljaren skriver 
på ett förmedlingsuppdrag, detta gäller för alla mäklarföretag då arbetet med 
att sälja bostaden inte kan påbörjas innan detta avtal har tecknats. 
Förmedlingsuppdraget ger mäklaren rätt till provision om bostaden säljs under 
avtalstiden till en köpare som mäklaren tillhandahållit. Inom den traditionella 
mäklartjänsten betalas arvodet oftast genom en förutbestämd procentsats av 
köpeskillingen men avgiftsstrukturen kan variera från företag till företag och 
mellan objektstyp. Resulterar inte mäklarens arbete i försäljning har denne 
heller inte rätt till arvode. Ett förmedlingsuppdrag innehåller alla detaljer om 
uppdraget och här anges bland annat utgångspris, mäklarens arvode samt hur 
länge kunden är bunden till kontraktet. I alla förmedlingsuppdrag ingår alltid 
mäklarens skyldighet att kontrollera vem som äger bostaden, inteckningar, 
servitut samt andra rättigheter som belastar bostaden. 
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Nästa steg består av förberedelser inför att bostaden skall läggas ut på 
marknaden och det är nu dags att fotografera hemmet. Här kommer mäklaren 
erbjuda en tilläggstjänst i from av bostadsstyling. Detta är valfritt och ingår 
inte i tjänsten utan måste köpas till för en kostnad som kan variera beroende 
på omfattning samt storlek. Däremot erbjuder Fastighetsbyrån en gratis 
konsultation med en stylist, där kunden får tips om vad denne skulle kunna 
göra själv men även vad stylisten skulle göra om hen fick fria händer. När 
fotograferingen är klar skapar mäklaren en säljande bostadsbeskrivning som 
innehåller professionella bilder, fakta samt beskrivningar rörande bostaden och 
dess egenskaper. Mäklaren skapar även en planritning över bostaden eller 
uppdaterar den om det redan existerar en sådan. Flera traditionella mäklare 
erbjuder en tjänst där kunden själv kan vara med att bestämma hur 
bostadsbeskrivningen skall se ut. Fastighetsbyrån kallar exempelvis detta för 
Säljcoachen vilket är en tjänst där kunden kan följa försäljningsprocessen. Här 
redovisas statistik över potentiella köpare och det går även att följa 
budgivningen och se vilka som lägger bud. I säljcoachen kan kunden vara med 
och justera bostadspresentationen genom att lämna kommentarer angående 
texter och bilder till mäklaren. Säljaren kan även skriva en egen personlig text 
om bostaden som sedan kommer vara med i beskrivningen. I denna del av 
försäljningsprocessen erbjuds ytterligare tilläggstjänster som består av 
besiktning samt uppmätning av bostadsrätt. Kunden betalar extra för det här 
utöver arvodet men det är inga krav på att det genomförs. I samband med 
besiktning av fastighet kommer mäklaren även att erbjuda en 
ansvarsförsäkring mot dolda fel och även detta är en kostnad som ej ingår i 
förmedlingstjänsten.  

När allt är förberett så lägger mäklaren ut bostaden på marknaden. Den 
traditionella mäklaren marknadsför objektet digitalt genom publicering på 
Hemnet.se, Blocket Bostad, Booli.se, deras interna hemsida samt genom 
sociala medier för att få större spridning på sina objekt. Hemnet är en 
annonseringsplats som tar ut en avgift från mäklarföretaget och säljaren så 
detta är en annonseringskostnad som tillkommer utöver mäklarens arvode. 
Traditionella mäklare marknadsför även sina bostäder genom direktreklam, 
tidningsannonser samt i deras skyltfönster och lokaler. De som har samarbeten 
med banker skyltar även där för att fånga kundens intresse. Förutom 
annonsering har även de flesta traditionella mäklarna en funktion som matchar 
bostäder med kunder. Fastighetsbyrån kallar exempelvis detta för 
bostadsbevakning vilket är en bevakningstjänst som låter spekulanter registrera 
deras önskemål och när en matchande bostad läggs ut till salu skickar 
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mäklarsystemet ut ett tips till spekulanten. När annonsen är publicerad 
anordnar mäklaren en eller flera visningar. Här svarar den traditionella 
mäklaren på spekulanternas frågor rörande bostaden samt tar kontaktuppgifter 
på alla som var där.  

Efter visningen kontaktar den traditionella mäklaren spekulanterna som 
deltagit vid visningen. De ringer till alla för att se om några frågor har uppstått 
och hör även med visningsbesökarna om de är intresserade av att lägga ett 
bud. I samband med att bud läggs erbjuder även Fastighetsbyrån spekulanten 
hjälp med lånelöfte. Alla bud som kommer in registreras och publiceras på 
nätet så att alla inblandad i affären kan följa budgivningen samt uppdateras 
säljaren kontinuerligt via sms och telefonsamtal. Budgivningen är avslutad när 
köpekontrakt eller överlåtelseavtal är undertecknat, det är alltid upp till säljaren 
att besluta om vem som får köpa bostaden.  

När det finns en köpare är det dags för kontraktsskrivning. Inom den 
traditionella mäklartjänsten träffas säljare och köpare på mäklarens kontor där 
de går igenom alla juridiska bitar som kontraktet innehåller innan vardera 
undertecknar. Handpenningen betalas inom en vecka efter 
kontraktsskrivningen och disponeras av mäklaren fram till att alla förbehåll i 
kontraktet är uppfyllt. Mäklaren bokar sedan in en dag för tillträde med 
köparens bank som antingen sker i bankens lokaler eller på mäklarens kontor. 
Även denna gång går mäklaren igenom alla papper och svarar på frågor som 
uppstår. I samband med tillträdet betalas resterande del av köpeskillingen och 
mäklaren överför handpenningen till säljaren minus sitt arvode. Tillträdet 
avslutas med överlämningen av alla befintliga nycklar till bostaden. 

4.1.2. Kundens perspektiv  

Respondent 1 som har använt sig av den traditionella mäklartjänsten kom i 
kontakt med mäklaren genom att ringa henne då han hade mottagit 
direktreklam som kom hem till hans brevlåda. Han visste på förhand vem 
mäklaren var då han tidigare besökt en visning där denne hade ansvaret för 
försäljningen. Han säger även att det var ett bekvämlighetsval att använda sig 
av just den mäklaren då hennes fastighetsbyrå befann sig på gatan där han 
bodde. Respondenten har sålt tidigare och har även då använt sig av en 
traditionell fastighetsmäklare. Då respondent 1 genomförde sin andra 
försäljningen valde han att anlita samma mäklare som vid sin första, som hade 
lämnat den firma hon tidigare representerat för att starta eget men eftersom 
han ville ha henne så följde han med. Valet att anlita en traditionell mäklare 
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grundar sig i att han ansåg det vara smidigt och att han inte behövde göra 
något själv. Däremot framgår det i intervjun att respondent 1 faktiskt inte har 
nog kunskap om vad nätmäklartjänsten är och innebär. Respondent 1 
konstaterar även att han inte vill vara mer involverad än vad som krävs och 
han skulle inte vara bekväm med att själv vara ansvarig för visningar av 
bostaden. Slutligen fastställs det att respondent 1 kan tänka sig att anlita 
samma mäklare igen men det är ingen självklarhet. När vi avslutningsvis 
frågade vår respondent varför marknaden idag ser ut som den gör med den 
traditionella förmedlingstjänsten som ledande svarade han att människor i 
Sverige generellt är blyga och skulle känna sig obekväma i en situation där de 
var tvungna att ansvara för sin egen visning. 

4.2. Hemverkets fastighetsmäklartjänst 

Hemverket utmanar den bransch som idag domineras av de traditionella 
mäklarföretagen och har efter ett drygt decennium drygt 1 procent av 
marknadsandelarna inom branschen och placerar sig som Sveriges åttonde till 
tionde största mäklarföretag. 

Hemverket AB erbjuder branschen en mäklartjänst som är unik både sett till 
utförande och värderingar. Företagets ledord är öppenhet, innovation och 
effektivitet. Enligt företagets egen utsaga så är de en av Sveriges största 
mäklare som förmedlar tusentals bostäder varje år och säljer bostäder till 
högsta möjliga försäljningspriset och till Sveriges lägsta arvode. Vidare 
beskriver Hemverket sig själva som den enda mäklaren som är så effektiv att 
endast en femtedel av den traditionella fastighetsmäklarens arvode räcker, 
vilket motsvarar 15 000 kronor. Företagets arvode om 15 000 kronor 
förändras inte beroende av bostadens slutliga försäljningspris, utan det arvodet 
är fast. Den största skillnaden på den mäklartjänst som Hemverket erbjuder 
jämfört med den traditionella tjänsten är att kunden själv håller i visningen av 
bostaden. Företaget har som affärsidé att då det är säljare som har bäst 
kunskap om sin bostad så är det självklart att just säljaren själv skall träffa 
potentiella köpare. Enligt Hemverket är detta utförandet mest effektivt. 
Hemverket menar att de gör det krångliga kring försäljningsprocessen 
eftersom de är experter på försäljning och säljaren får göra det roliga, alltså 
hålla i visningen. Samtidigt framgår det även att företagets kunder tycker att 
det känns enkelt, tryggt och ärligt då det är säljaren själv som visar sin bostad 
för potentiella köpare. Utefter företagets sätt att tillhandahålla sin 
förmedlingstjänst står det tydligt att Hemverket har en transaktionsbaserad 
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inställning till hur tjänsten skall förmedlas och säljas, då deras mål är att 
effektivisera och modernisera branschen och utförandet genom att i 
omfattande mån plocka bort den fysiska kontakten mellan kunder och deras 
mäklare. 

4.2.1. Tjänstens innehåll 

Hemverket har två olika typer av mäklare där den ena kallas för innemäklare 
och den andra för utemäklare. Detta är en del i företagets koncept när dem har 
effektiviserat tjänsten genom att stycka upp förmedlingsprocessen i olika team 
och på så vis kan erbjuda det låga priset. 

Försäljningsprocessen startar hos säljteamet som utgörs av mäklarassistenter 
som agerar säljare. Deras uppgift syftar till att upprätta kontakt med potentiella 
kunder och på så vis sälja företagets tjänst vilket motsvarar det en traditionell 
fastighetsmäklare gör på ett första kundmöte. Skillnaden mellan Hemverket 
och den traditionella mäklaren är att försäljning av den tjänst som 
tillhandahålls uteslutande görs över telefon hos Hemverket. När kunden har 
tackat ja och ett samarbete inleds flyttas kontakten över till en utemäklare 
alternativt en innemäklare, beroende på vart kundens bostad finns. Då 
Hemverket endast har ett kontor så är deras hembesök begränsade inom 
storstadsregionerna Göteborg (där huvudkontoret finns), Stockholm och 
Skåne. Utemäklaren åker därefter till kunden för ett hembesök där de 
undertecknar ett uppdragsavtal och gör en ID-kontroll av kunden i samband 
med underskrift av avtalet. Förutsättningen för att Hemverkets mäklare skall 
göra ett hembesök är dock att kunden redan på förhand har sagt ja till tjänsten 
muntligt samt befinner sig inom någon av storstadsregionerna. Vidare gör 
mäklaren en värdering av bostaden och samlar in all väsentlig information för 
att därpå upprätta en objektsbeskrivning av hemmet. Skulle en kund befinna 
sig i ett område där Hemverket inte har några aktiva utemäklare innebär detta 
att upprättandet av uppdragsavtal, ID-kontroll och värdering samt 
objektbeskrivning görs via ett telefonmöte mellan en innemäklare och kunden. 
Det görs även en grundlig ekonomisk kontroll av kunden i detta uppstartssteg. 
I Hemverkets uppdragsavtal beskrivs det tydligt vad det innebär för kunden att 
använda sig av tjänsten. Ett förmedlingsarvode om 5000 kronor skall betalas 
av säljaren då förmedlingsuppdraget påbörjas. Denna summa skall betalas 
oavsett om bostaden blir såld eller inte. Blir bostaden såld så är säljaren skyldig 
att betala ytterligare 10 000 kronor efter att ett bindande köpekontrakt har 
signerats. 
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Nästa steg i Hemverkets försäljningsprocess är att bostadsannonsen skall 
upprättas och färdigställas. Till detta används all den information som 
insamlades under första steget av processen. I tjänsten ingår även en 
proffsfotografering av bostaden och företagets mäklarassistenter bifogar därpå 
bilderna i bostadsannonsen. När mäklarassistenterna sedan skall färdigställa 
annonsen inhämtas även lägenhetsförteckning, stadgar samt årsredovisningar 
gällande bostaden. Därefter skickas den slutförda annonsen till kunden för 
godkännande innan den publiceras på Hemnet.se, Booli.se, Blocket Bostad 
samt Hemverkets egen webbsida.  

Efter publicering lämnar Hemverket över ansvaret till säljaren som nu på egen 
hand skall hålla i visningar av bostaden inför potentiella köpare och denna del 
av processen sköter säljaren helt själv. Till sin hjälp har säljaren ett 
användarkonto på Hemverkets hemsida där denne kan skapa visningstider 
som automatiskt visas i bostadsannonsen, de kan se vilka spekulanter som är 
intresserade av bostaden till vilka dem kan skicka information om visningstider 
och liknande. Den information säljaren skickar ut till spekulanterna beskriver 
även hur dem skall gå tillväga för att lägga ett bud på bostaden. I samband 
med att visningarna är avklarade så har Hemverket ett “budmäklarteam” som 
är specialiserade på just budgivning som sköter detta moment åt säljaren. Då 
ett bud skall accepteras görs detta av säljaren som rådgivits av en budmäklare. 
Budet accepteras därefter genom att säljaren själv gör det direkt via deras 
användarkonto på hemsidan, alternativt med hjälp av telefonkontakt med en 
innemäklare.    

Då en köpare har vunnit en eventuell budgivning så är det återigen en 
innemäklare som tar ansvar för att processen ska fortgå. Denne stämmer av 
alla nödvändiga uppgifter med både säljare och köpare för att sedan gå igenom 
alla detaljer kring affären för att på så vis kunna upprätta de kontrakt som 
krävs. De upprättade kontrakten skickas sedan via mail från Hemverkets 
innemäklare till de båda parterna. Säljaren och köparen avtalar därefter tid och 
plats för undertecknande av kontrakten. 

Då handpenning har blivit deponerad och alla förbehållen har blivit uppfyllda 
så är det ett team som är specialiserade på just tillträden som tar över ansvaret. 
Tillträdesgruppen befinner sig på kontoret och består av mäklare och 
mäklarassistenter som medlar kontakt mellan köpare och säljare för att 
anordna ett datum för tillträde till bostaden med köparens bank. Till skillnad 
från den traditionella fastighetsmäklartjänster så handlägger Hemverket ett 
tillträde på distans och kunderna träffas vanligtvis hemma hos säljaren. Det vill 
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säga i samband med att tillträdet sker, så ser ansvarigt team till att alla 
handlingar skickas via mail till köparens bank och därefter skickar teamet 
kvittenser från banken på att transaktionen är genomförd, för att på så vis 
säkerställa att säljaren får sina pengar för försäljningen. När Hemverket får sitt 
arvode för förmedlingen, ger de klartecken på att säljaren kan överlämna 
nycklarna till bostaden till köparen. Efter överlämnande nycklar är Hemverkets 
förmedlingsprocess över. 

Utöver den förmedlingstjänst som Hemverket erbjuder till sina kunder så har 
företaget ett visst antal tilläggstjänster som de kan tillhandahålla. Exempel på 
detta är att de erbjuder sina kunder en möjlighet till att digitalt inreda 
bostaden, som så att kunden kan styla om bostaden efter eget tycke utan att 
fysiskt röra något i bostaden. Vidare har dem även möjlighet att erbjuda sina 
kunder olika typer av ansvarsförsäkringar som exempelvis täcker dolda fel. 
Detta erbjuder de tillsammans med företagets samarbetspartners. Hemverket 
erbjuder även utöver deras ordinarie tjänst ett koncept som kallas 
för ”Mäklarsäkrat”. Tjänsten innebär att en utemäklare gör ett hembesök i 
bostaden för att göra en värdering samt upprätta en objektbeskrivning, samt 
kontrakts- och tillträdeshandlingar. Utöver detta så sköts även handläggning av 
ärendet av Hemverkets registrerade fastighetsmäklare. 

4.2.2. Kundens perspektiv  

Respondent 3 som använt sig av Hemverkets förmedlingstjänst berättar att 
hon kom i kontakt med företaget efter att ha uppmärksammat reklam från 
dem. Hon kollade därefter igenom recensioner som andra kunder har skrivit 
för att kunna se om andra har varit nöjda eller missnöjda med tjänsten. Efter 
att ha gjort bedömningen att merparten var nöjda skickade hon in en 
intresseanmälan via deras hemsida. Respondenten har vid en tidigare 
husförsäljning använt sig av en traditionell fastighetsmäklare. Respondent 3 
valde vid sin senaste försäljning att anlita en nätmäklare då hon ansåg att 
mäklararvodet som en traditionell mäklare tar är för dyrt. Vid frågan om hon 
värdesätter en relation till ansvarig mäklare svarar hon ja men inte till det höga 
priset. För respondent 3 kom nätmäklartjänsten att lämpa sig väl då hon var 
bekväm med att vara involverad i den utsträckning som tjänsten kräver, 
samtidigt som hon utöver detta gladeligen ordnade med beskrivningar av 
bostaden som hon delade ut till sina spekulanter vid visningstillfället. Därav 
kom Hemverkets tjänst att passa henne på ett mer tillfredsställande sätt. 
Förväntningarna respondent 3 hade på nätmäklartjänsten överträffades då hon 
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ser tjänsten som smidig och enkel. Hon förmodade att det skulle vara långa 
telefonköer som hade gjort det svårt att komma i kontakt med rätt person 
gällande hennes ärende men så var inte fallet. Däremot anser hon att företaget 
bör förbättra hur de hanterar enskilda ärenden, då hon som kund hade velat ha 
en kontaktperson för att undvika upprepningar och missförstånd. Ytterligare 
en anmärkning som belystes var att hon skulle föredragit om en mäklare eller 
jurist var närvarande vid kontraktskrivingen. Slutligen konstaterar 
respondenten att hon kan tänka sig att anlita samma mäklare igen men det är 
ingen självklarhet. När vi avslutningsvis frågade respondent 1 varför hon tror 
att marknaden ser ut som den gör idag med den traditionella 
förmedlingstjänsten som ledande svarade hon att hon tror att folk inte vågar 
testa hemverket samt att de är obekväma med att hålla i sin egen visning. 

4.3. Sammanställning av försäljningsprocesserna  

I tabell 1 presenteras en sammanställning av försäljningsprocessens likheter 
och skillnader mellan företagen utifrån vår empiri. 
 
Tabell 1: Likheter och skillnader 

Försäljningsprocessen Fastighetsbyrån Hemverket 
Före   
Värdering Ingår via hembesök. Ingår via hembesök alt. 

distans. 
Ekonomisk konsultation Erbjuds med Swedbank. Framgår ej. 
Homestyling Gratis konsultation.  Digital styling erbjuds 

men ingår ej. 
Proffsfotografering Ingår Ingår 
Objektbeskrivning  Ingår  Ingår 
Besiktning Tilläggstjänst som 

bekostas av kund. 
Tilläggstjänst som 
bekostas av kund. 

Under    
Marknadsföring Hemnet, Booli, Blocket, 

Intern hemsida, sociala 
medier, direktreklam, 
skyltning på kontor och 
banker samt dagspress. 

Hemnet, Booli, Blocket, 
Intern hemsida och 
sociala medier. 

Visning  Hålls av mäklare.  Hålls av säljare.  
Budgivning  Ansvarig mäklare.  Ansvarigt 

budgivningsteam. 
Kontraktsskrivning  Närvarande mäklare. Genomförs på egen 

hand. 
Efter   
Tillträde Närvarande mäklare. Ansvarigt tillträdesteam. 
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Flyttstäd Ingår ej men erbjuds 
som en tilläggstjänst. 

Ingår ej. 

Övrigt   
Personlig kontakt Ingår Ingår ej. 
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5. Analys 

I detta kapitel kommer resultatet från vårt tidigare beskrivna analysarbete att presenteras. 
Vi sammankopplar vår analyserade data med våra givna teorier för att besvara vår 
forskningsfråga och uppfylla vårt syfte med studien. 
 

Vi kan utifrån vår insamlade data konstatera att den traditionella 
mäklartjänsten och nätmäklartjänsten har många likheter men det finns även 
skillnader som definierar företagen samt tjänsten de erbjuder. Företagen 
arbetar på olika sätt men innehåller samma moment, dock i olika 
utsträckningar. Med hjälp av dessa likheter och skillnader möjliggörs en senare 
diskussion till varför konsumenter i dagsläget väljer den traditionella tjänsten 
framför nätmäklartjänsten.  

5.1. Relation eller transaktion? 

Att bygga långsiktiga relationer är ett av Fastighetsbyråns huvudsakliga mål 
och de lägger därför mycket kraft på sina kundmöten samt den personliga 
kontakten till kunden. Deras fokus ligger därför på relationsmarknadsföring 
och de strävar efter att bygga en relation mellan kunden, företaget och dess 
varumärke. Enligt Grönroos (2007) påverkas konsumentens köpbeteende av 
relationen och värdeskapandet sker när båda parter samverkar. Fastighetsbyrån 
syftar därför till att skapa värde för kunden genom den personliga och fysiska 
kontakt som uppstår under processen, i form av kundmöten och 
telefonkontakt. Fastighetsbyrån har kontor lokaliserade över hela landet 
medan Hemverket endast har ett kontor, men finns tillgängliga i 
storstadsregionerna. Innebörden blir att Fastighetsbyrån alltid kan erbjuda att 
en mäklare kommer hem till kunden och genomför en värdering medan 
många av Hemverkets värderingar sker på distans då de endast erbjuder 
kunder som bor i närheten av Göteborg, Stockholm och Malmö ett personligt 
möte. En förutsättning för hembesök är dock att kunden på förhand skall ha 
tackat ja till tjänsten och vill inleda ett samarbete. Vidare är 
kontraktskrivningen ytterligare en markant skillnad som går att koppla till 
relationen mellan mäklaren och kunden. Vid Hemverkets kontraktstillfälle 
träffas säljaren och köparen på egen hand medan Fastighetsbyrån alltid 
erbjuder att en mäklare är närvarande.  

Hemverket har som mål att utmana den traditionella fastighetsmäklaren och 
den bransch som de båda verkar inom. De vill förändra förmedlingsprocessen 
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genom att dela upp den i olika moment som sedan en rad olika team har 
separat ansvar för. Företaget syftar till att uppnå denna förändring genom 
effektivitet, öppenhet och innovation. Då processen genomförs med diverse 
team så är kunden aldrig beroende av enbart en person vilket de menar skall 
effektivisera förmedlingen. Hemverket lägger inget fokus på att bygga en 
relation till sina kunder vilket visas då kunden verkar för sig och företaget för 
sig. Detta resulterar i att Hemverket är ett transaktionsorienterat företag med 
ett mål att erbjuda sina kunder en lågpristjänst som mynnar ut i att den relation 
som uppstår är sammankopplad med själva transaktionen. Huruvida detta 
anses vara positivt eller negativt är svårt att avgöra då det finns olika 
dimensioner av relationer mellan en kund och företag då vissa kunder enbart 
vill köpa kärntjänsten och inte upprätta en relation, samtidigt som en annan 
kund faktiskt värdesätter att en aktiv relation upprättas då tjänsten införskaffas 
(Grönroos 2007). 

5.2. Verksamhetstrategi 

Priset på tjänsterna som vi jämfört är en av de största skillnaderna mellan 
företagen. Som tidigare nämnt jobbar Hemverket med ett fast arvode medan 
Fastighetsbyrån för det mesta använder sig av en procentsats. Detta resulterar i 
att arvodet i de flesta, nästintill alla försäljningar via en traditionell mäklare 
överstiger nätmäklarens. Respondent 4 upprepar flera gånger i vår intervju hur 
deras tjänst är ekonomiskt fördelaktig och tryckte även på att vissa av deras 
tilläggstjänster är billiga. Detta sätt att se på sin verksamhet går att koppla till 
strategin prisperspektiv (Grönroos 2007). Innebörden blir att Hemverket 
konkurrerar om marknadsandelar genom att erbjuda sina kunder det lägsta 
priset.  

Respondent 2 upplever att kunder inte lägger så stort fokus på priset av 
tjänsten och företaget satsar därför inte på att vara billigast i branschen. De 
beskriver sig själva som lokala experter och de lägger fokus på service, kvalité 
samt kundnöjdhet. Fastighetsbyrån påstår sig ha tillgång till de främsta 
verktygen, produkterna samt tjänsterna och de kan därför erbjuda kunden rätt 
lösning som är skräddarsydd för just dem. Till skillnad från Hemverket som 
enbart tillhandahåller kärntjänsten, erbjuder de sina kunder mer än hjälpen att 
enbart förmedla en bostad. I deras tjänst inkluderas bland annat personlig 
kontakt, bankrådgivning och styling, som tillsammans utgör tillägg utöver 
kärntjänsten. Detta visar att Fastighetsbyrån arbetar utifrån ett 
serviceperspektiv som verksamhetsstrategi.  Ett företag som har service som 
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fokus strävar efter långsiktiga relationer samt skapar skräddarsydda lösningar 
åt sina konsumenter. Företag som har detta synsätt har även som regel ett 
högre pris än andra företag som enbart säljer sin kärntjänst (Grönroos 2007).  
Ett problem Fastighetsbyrån måste handskas med är att visa konsumenter 
varför det är värt att betala det högre priset. Detta var något som den 
traditionella tjänsten misslyckades med då respondent 3 istället valde att anlita 
Hemverket till ett lägre pris. 

5.3. Varumärkesförtroende 

Det förtroende kunder känner inför ett företag ligger till grund för att de skall 
kunna driva sin verksamhet framåt och fortsatt öka sina marknadsandelar 
genom att etablera starka relationer och utveckla varaktiga samarbeten med 
sina kunder (Luk & Yip 2008). Respondent 4 berättar i vår intervju att 
Hemverket idag associeras med fel saker då många tror att företaget är 
detsamma som när de grundades för drygt 10 år sedan. Hon menar att det 
råder stor okunskap kring vad nätmäklartjänsten innehåller, vilket i sin tur har 
skadat Hemverkets varumärke. Detta framgår tydligt då respondent 2 anser att 
Hemverket inte erbjuder någon mäklartjänst, utan endast erbjuder kunden att 
köpa en annonsplats. Det framgick även tydligt att respondent 1 inte heller har 
kunskap om hur nätmäklartjänsten fungerar och vad den innebär. Något som 
är anmärkningsvärt är att respondent 3 delvis valde att anlita Hemverket 
baserat på onlinerecensioner vilket tyder på att företaget har en möjlighet att 
förbättra sitt varumärkesförtroende.  

En anledning till att det idag råder okunskap kring företaget och dess 
varumärke kan bero på den sparsamma marknadsföring som Hemverket 
bedriver. Hemverket begränsar sin marknadsföring till digitala medier då de 
anser att det dels är kostnadseffektivt samt att det gör det möjligt att inkludera 
mer omfattande information i den marknadsföring som når kunden. 
Konsekvensen av detta blir att Hemverket inte når ut till så många som möjligt 
samt att kunskapen om varumärket och företagets tjänst inte förbättras eller 
förändras. 

Fastighetsbyrån arbetar effektivt med omfattande marknadsföring för att 
kunna nå ut till sina kunder och knyta band till dem och differentiera sig 
gentemot sina konkurrenter. Detta i kombination med att de är ett dotterbolag 
till en av Sveriges största banker har dem kunnat bygga upp ett gediget 
varumärke som inger förtroende och utlovar kompetens samt erfarenhet. 
Företagets påstådda kompetens leder konsumenten till att tro att varumärket 
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har förmågan att leverera vad de utlovat som i sin tur leder till att 
konsumentens köpbeteende påverkas och varumärket kommer att köpas och 
användas allt oftare (Luk & Yip 2008). Detta kan enkelt konstateras genom att 
jämföra Fastighetsbyråns och Hemverkets marknadsandelar där det blir tydligt 
att omfattande marknadsföring och informationsflöde är kritiskt för att bygga 
upp ett starkt varumärkesförtroende. 

Även när det kommer till marknadsföring av objekt har företagen sina likheter 
och skillnader. Båda annonserar på Hemnet.se, Blocket Bostad, Booli.se, på 
deras interna hemsida samt via sociala mediekanaler. Hemnet.se är idag 
Sveriges största annonseringssida för bostäder (Hemnet u.å.), där 
Fastighetsbyråns egenutformade hemsida ligger på platsen under om man ser 
till antalet besökare. Resultatet av detta blir att Fastighetsbyrån.se har 
väsentligt fler besökare på sin annonsplats än vad Hemverket.se har vilket i sin 
tur leder till att de når ut till fler spekulanter. Som tidigare nämnt har 
Hemverket valt att enbart marknadsföra sitt varumärke och sina aktuella 
objekt digitalt. Fastighetsbyrån har däremot en mer omfattande 
marknadsföringsstrategi då de även använder sig av direktreklam, skyltning på 
deras kontor och banker samt dagspress. 

5.4. Kunddeltagande 

Att involvera kunden i processen är oundvikligt då hen i någon grad alltid är 
delaktig. Inget av våra två fall lider av lågt kunddeltagande då de på olika sätt 
involverar sina kunder i tjänsteprocessen. När kunder är involverade kan de 
ses som samskapare till tjänstens värde då kundens prestation påverkar 
kvaliteten på tjänsten (Wirtz och Lovelock 2016). Hemverket arbetar efter att 
ständigt ha ett högt kunddeltagande vilket tydligt visas då de involverar kunden 
genom att överlämna ansvaret för visningar av bostaden och blir således sin 
egen ambassadör för objektet som skall säljas. De anser att varje individ i 
processen skall ägna sig åt det moment som de är experter på och menar att 
kunden kan sin bostad bäst. Fastighetsbyrån sätt att jobba med visningar 
skiljer sig markant från Hemverkets då det är mäklaren som konstant är 
ansiktet utåt mot spekulanterna. Till skillnad från Hemverket delar även 
mäklaren ut ett prospekt som innehåller bland annat en omfattande 
bostadsbeskrivning. Hemverkets kunder måste istället hantera och skriva ut 
denna på egen hand om de vill kunna förse sina spekulanter med ett sådant.  

Respondent 2 anser att involverandet av kunden är en svår balansgång mellan 
att bibehålla kvalitén som mäklaren tillför och att ge kunden utrymme att i 
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varje steg av processen påverka utförandet. Med detta i beaktning kan vi 
konstatera att Hemverket anser att kundens prestation höjer kvalitén medan 
Fastighetsbyrån menar att detta kan innebära att resultatet i vissa fall påverkas 
negativt. Ovanstående visar även tydligt att Fastighetsbyrån involverar kunden 
på en måttlig nivå då dennes åsikter, information och godkännande fortsatt är 
kritiskt för att ge processen ett så positivt utfall som möjligt. För de kunder 
som eftersträvar att vara mer involverade erbjuder Fastighetsbyrån tjänsten 
säljcoachen där säljaren kan följa försäljningen samt vara delaktig i form av 
åsikter om bostadsbeskrivning med mera. 

5.5. Värde 

Förutsättningen för att Hemverket skall kunna ta marknadsandelar genom 
deras verksamhetsstrategi prisperspetiv, är att kunder har the exchange view of 
value vilket innebär att kunden sätter värde i det monetära. Echeverri och 
Skålén (2011) kopplar samman the exchange view of value med interaktiv 
värdebildning vilket vi inte håller med om. Utifrån ovanstående påståenden 
kan vi se samband mellan Hemverkets sätt att jobba på och the exchange view 
of value även fast Hemverket involverar sina kunder i försäljningsprocessen. 
Respondent 3 som sålde sin bostad via Hemverket tog beslutet att anlita dem 
baserat på deras låga arvode vilket visar på hennes syn på värde. En annan 
förutsättninge för att Hemverkets koncept skall fungera är att även kunden 
måste se ett värde i att själv delta i processen då det krävs ett högt 
kunddeltagande. Detta synsätt benämner Vargo och Lusch (2004) som the 
interaction view of value och bygger på att värde samskapas mellan leverantör 
och kund. Respondent 1 finner inget värde i att involveras i 
förmedlingsprocessen då han inte är bekväm med att ansvara för sin egen 
visning samt att han inte vill involveras mer än vad som krävs. Respondent 3 
däremot uppskattade att få vara med och påverka försäljningen av sin bostad. 

Fastighetsbyrån jobbar efter verksamhetsstrategin serviceperspektiv vilket går 
att koppla samman med the service view of value där kunden värdesätter 
kunskap och erfarenhet inom verksamheten och omgivningen. Fastighetsbyrån 
påstår att de erbjuder just detta genom att skapa en smidig, trygg och 
framgångsrik affär. The service view of value återspeglas i respondent 1 då 
valet av mäklare vid första bostadsförsäljningen grundade sig i bekvämlighet i 
form av tillgänglighet vilket kan ses som en form av service. Valet av mäklare 
inför den andra försäljningen baserades på en tidigare framgångsrik affär samt 
upplevd smidighet. 
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5.6. Kundförväntningar  

I vårt teorikapitel skriver vi om kundförväntningar och dess inverkan på hur 
kunden upplever tjänsten. Enligt Parke (2012) är kundernas förväntningar de 
faktorer som avgör huruvida de kommer att bli nöjda eller missnöjda med den 
levererade prestation som en tjänsteleverantör utför. Förväntningar som 
respondent 3 hade överträffades vilket i sin tur resulterade i kundnöjdhet. 
Respondent 1 använde sig av en traditionell mäklare och hade inga direkta 
förväntningar, försäljningen resulterade även här i kundnöjdhet då han i 
slutändan var nöjd med försäljningspriset. Inom manusteori skriver Wirtz och 
Lovelock (2016) att en anledning till att kunder och anställda väljer att inte 
byta till ett konkurrerande företag är oviljan att ta till sig nya främmande 
manus. Detta kan vara en förklaring till varför respondent 1 valde att inte 
använda sig av en annan form av tjänst utan nyttjade det som var familjärt och 
därför använde samma mäklare i båda sina bostadsförsäljningar.  

5.7. Sammanfattning av resultat 

I tabell 2 presenteras en sammanfattning av resultatet som visar hur de båda 
företagen förhåller sig till studiens diskuterade teorier. 

Tabell 2. Sammanställning av resultat och teorier. 
 Fastighetsbyrån Hemverket 
Marknadsföring   
Relationsmarknadsföring Att bygga långsiktiga 

relationer är ett av 
Fastighetsbyråns 
huvudsakliga mål och 
de lägger därför 
mycket kraft på sina 
kundmöten samt den 
personliga kontakten 
till kunden. 
 

 

Transaktionsmarknadsföring  Hemverket lägger 
inget fokus på att 
bygga en relation till 
sina kunder vilket 
visas då kunden verkar 
för sig och företaget 
för sig. Detta 
resulterar i att 
Hemverket är ett 
transaktionsorienterat 
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företag med ett mål att 
erbjuda sina kunder en 
lågpristjänst som 
mynnar ut i att den 
relation som uppstår 
är sammankopplad 
med själva 
transaktionen. 

Verksamhetsstrategier    
Kärnproduktsperspektiv   
Prisperspektiv  Hemverket jobbar 

med ett fast arvode 
medan 
Fastighetsbyrån för 
det mesta använder sig 
av en procentsats. 
Detta resulterar i att 
arvodet i de flesta, 
nästintill alla 
försäljningar via en 
traditionell mäklare 
överstiger 
nätmäklarens. 

Serviceperspektiv  Fastighetsbyrån 
påstår sig ha tillgång 
till de främsta 
verktygen, 
produkterna samt 
tjänsterna och de kan 
därför erbjuda 
kunden rätt lösning 
som är skräddarsydd 
för just dem. 

 

Varumärkesförtroende Fastighetsbyrån 
arbetar effektivt med 
omfattande 
marknadsföring för 
att kunna nå ut till 
sina kunder och 
knyta band till dem 
och differentiera sig 
gentemot sina 
konkurrenter. Detta i 
kombination med att 
de är ett dotterbolag 
till en av Sveriges 

Hemverket associeras 
idag med fel saker då 
många tror att 
företaget är detsamma 
som när de grundades 
för drygt 10 år sedan. 
Anledningen till att 
det idag råder 
okunskap kring 
företaget och dess 
varumärke kan bero 
på den sparsamma 
marknadsföring som 
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största banker har 
dem kunnat bygga 
upp ett gediget 
varumärke som inger 
förtroende och 
utlovar kompetens 
samt erfarenhet. 

Hemverket bedriver. 
 

Kunddeltagande   
Lågt kunddeltagande   
Måttligt kunddeltagande  Fastighetsbyrån 

involverar kunden på 
en måttlig nivå då 
dennes åsikter, 
information och 
godkännande fortsatt 
är kritiskt för att ge 
processen ett så 
positivt utfall som 
möjligt. 

 

Högt kunddeltagande  Hemverket arbetar 
efter att ständigt ha ett 
högt kunddeltagande 
vilket tydligt visas då 
de involverar kunden 
genom att överlämna 
ansvaret för visningar 
av bostaden och blir 
således sin egen 
ambassadör för 
objektet som skall 
säljas. 
 

Värde (sett ur kundens 
perspektiv) 

  

The exchange view   Respondent 3 som 
sålde sin bostad via 
Hemverket tog 
beslutet att anlita dem 
baserat på deras låga 
arvode vilket visar på 
hennes syn på värde. 

The interaction view  En förutsättning för 
att Hemverkets 
koncept skall fungera 
är att även kunden 
måste se ett värde i att 
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själv delta i processen 
då det krävs ett högt 
kunddeltagande. 

The service view  The service view of 
value återspeglas i 
respondent 1 då valet 
av mäklare vid första 
bostadsförsäljningen 
grundade sig i 
bekvämlighet i form 
av tillgänglighet vilket 
kan ses som en form 
av service. Valet av 
mäklare inför den 
andra försäljningen 
baserades på en 
tidigare framgångsrik 
affär samt upplevd 
smidighet. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi vårt resultat för att på så vis komma fram till en eller flera 
slutsatser. 

 
Att nyttja Hemverkets tjänst innebär att en del av ansvaret hamnar på kunden, 
vilket inte är ett optimalt upplägg för alla och valet att välja den traditionella 
tjänsten framför nätmäklartjänsten kan bero på många olika anledningar. Vårt 
resultat visar att viljan att vara involverad i försäljningsprocessen skiljer sig 
från kund till kund. Wiley et al. (2011) påstår att säljare är villiga att lägga den 
extra tiden och ansträngningen som krävs vid en nätmäklartjänst, så länge 
kostnaden understiger priset för en fullständig tjänst. Marknadsandelar idag 
tyder dock på motsatsen. Vidare belyser vårt resultat ett problem som kan 
uppstå i samband med traditionella bostadsvisningar vilket är att 
fastighetsmäklaren inte kan svara på spekulanternas frågor och blir därmed 
tvungen att ta kontakt med säljaren för att kunna få svar på dessa. Hemverket 
undviker detta genom att låta säljaren genomföra visningen för att på plats 
kunna besvara spekulanternas olika frågor och funderingar. I vissa fall kan det 
dock vara ett problem om säljaren inte besitter den sociala kompetens eller på 
något sätt beter sig oprofessionellt under visningen och då istället avskräcker 
kunder. Slutligen huruvida kunddeltagande är positivt eller negativt är svårt att 
avgöra då det beror på kundens samt mäklarens kompetens. 

Människor har olika syn på värde då vissa har det monetära i åtanke medan 
andra värdesätter service, frågan som då blir kritisk att ställa är; vad är service? 
I Fastighetsbyråns fall så framställs deras service genom att ha tillgång till de 
verktyg, produkter och tjänster för att kunna skräddarsy den perfekta 
lösningen. Fastighetsbyråns service ligger även i att de erbjuder kunden en 
fysisk kontakt genom hela försäljningsprocessen. Servicen kommer dock med 
ett pris och det skulle kunna innebära att komplikationer uppstår för 
Fastighetsbyrån om de misslyckas med att visa kunden vart värdeökningen 
med deras fullständiga tjänst ligger, vilket i ett sådant fall skulle innebära att 
kunden potentiellt väljer tjänsten som erbjuder det lägre priset. Enligt 
Grönroos (2007) måste företaget med service som fokus lyckas visa kunden 
hur de kan bidra med bland annat ökad komfort, säkerhet, support och högre 
inkomster. Vårt resultat illustrerar detta tydligt då kunden från Hemverket 
ansåg att tjänsten som den traditionella mäklaren tillhandahåller är för dyr och 
valde således att anlita en nätmäklare istället. En underliggande faktor till att 
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hon valde att byta tjänst kan även kopplas samman med att hon till vardags 
driver sitt egna företag och har kundkontakt på daglig basis. Vilket troligtvis 
har gjort att hon känner sig bekväm i att anta den säljande roll som Hemverket 
kräver av sina kunder.  

Största delen av vår beskrivning av Hemverket är baserat på vår intervju med 
dem. Vi ser ett problem i detta då den informationen som erbjuds kunderna är 
som tidigare nämnt bristfällig vilket kan leda till att en okunskap kring tjänsten 
bildas samt att förtroendet för varumärket blir negativt påverkat. Chaudhuri 
och Holbrook (2001) definierar varumärkesförtroende som “den 
genomsnittliga konsumentens vilja att förlita sig på varumärkets förmåga att 
utföra sin konstaterade funktion”. Det blir svårt för konsumenten att förlita 
sig på företagets konstaterade funktion när det inte klart framgår vad den är. 
Okunskap kombinerat med svagt varumärkesförtroende kan därmed leda till 
att det föreligger en allmän osäkerhet hos konsumenter inför Hemverket och 
deras tjänst. En fråga vi ställer oss är vad osäkerheten grundar sig i, om det är 
differenserna i vad företagen erbjuder eller om den ligger i relationen mellan 
företag och kund. Vårt resultat tyder på att idag föreligger det en viss tradition 
i att bostadstransaktioner skall utföras på ett sätt som den traditionella 
fastighetsmäklaren erbjuder och att det finns en viss trygghet i det sedvanliga. 
Det går därför att spekulera i om den långsiktiga relation som Fastighetsbyrån 
eftersträvar egentligen inte handlar om relationen till mäklaren, utan istället om 
att kunderna är bekväma i det familjära och traditionella samt skeptiska till ett 
nytt koncept. Oviljan att ta till sig ett nytt främmande koncept menar Wirtz 
och Lovelock (2016) är en anledning till varför kunder och anställda inte byter 
till ett konkurrerande företag. I och med detta är det möjligt att dra en parallell 
till varför kunder väljer att använda sig av samma mäklare flera gånger. Vidare 
går det att utvärdera respondentens beslut genom att se det som ett 
bekvämlighetsval på grund av att mäklaren fanns tillgänglig i direkt närhet av 
hans bostad samt hans ovilja att anamma nya erfarenheter och kliva ur sin 
trygghetszon.  När vi diskuterar osäkerhet i samband med bostadsaffärer så 
finns det inte en given faktor som är källan till att det uppstår, utan det är 
möjligt att en kombination av anledningar ligger till grund för detta. Merparten 
av bostadsaffärerna via Hemverket sker på distans och alla 
kontraktsskrivningar genomgås utan närvarande mäklare eller jurist. Som 
tidigare nämnt är bostadsaffärer komplexa köp där det rör sig om stora 
summor pengar där osäkerhet förekommer. Processen involverar juridiska 
moment som kan upplevas som främmande samt svåra att förstå (Stamsø 
2015). Kontraktsskrivningen är därför ett kritiskt moment där osäkerhet kan 
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förekomma och avsaknaden av en närvarande mäklare eller jurist kan därför 
komma att skapa en situation där säljare och köpare känner sig otrygga. 
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7. Slutsats 

I det avslutande kapitlet sammanställer vi vårt resultat och diskussion kring studiefenomenet 
utifrån det syfte och den forskningsfråga som vi ämnade att besvara. Avslutningsvis görs en 
kort sammanfattning om vad studien har kommit fram till samt vad vi anser skulle vara 
intressant att studera i en framtida forskning inom ämnet. 

 
Levitt och Syverson (2008), Benefield et al. (2011), Rutherford och Yavas 
(2012) och Gautier et al. (2017) har visat genom tidigare forskningen att den 
traditionella fastighetsmäklartjänsten och nätmäklartjänsten inte skiljer sig 
nämnvärt åt när man jämför försäljningspriser. Utifrån detta blev vårt syfte 
med studien att undersöka varför den traditionella mäklartjänsten fortfarande 
står för den dominerande delen av marknaden och varför inte fler 
konsumenter använder sig av den billigare tjänsten i form av nätmäklare. För 
att kunna belysa detta har vi granskat vad som ingår i de båda tjänsterna för att 
på så vis se hur de skiljer sig åt, och med detta i beaktning drar vi därför 
följande slutsatser. 

I vår diskussion konstaterade vi att det råder någon form av osäkerhet kring 
nätmäklartjänsten men det finns inget enkelt och konkret svar på vad som 
ligger till grund till detta. Vi anser att okunskap, bristande 
varumärkesförtroende, kundens relation till det sedvanliga samt avsaknandet 
av en närvarande mäklare är de bakomliggande faktorerna till den rådande 
osäkerheten. Vi anser även att okunskapen i sig är ett problem då det råder 
stor okunskap kring hur nätmäklare arbetar och vad som inkluderas i tjänsten. 
Då det inte tydligt framgår vad tjänsten erbjuder tror vi att Hemverket går 
miste om många kunder då de inte når ut till alla och att i många fall blir därför 
företaget åsidosatta när en kund skall välja en fastighetsmäklare som skall 
förmedla deras bostad. Hemverkets koncept i dagsläget bygger delvis på att 
tjänsten är nätbaserad vilket blir bristande när kunden vill veta mer om 
tjänsten. Vi anser att det informationsflöde som företaget har är otillräckligt 
och om Hemverket vill förstärka sitt varumärkesförtroende så måste det 
tydligare framgå vad de faktiskt erbjuder och under vilka premisser. Vidare 
diskuterade vi vad kunder faktiskt värdesätter och om det verkligen är den 
ökade “servicen” som är avgörande vid valet av mäklare. Utifrån vårt resultat 
kan vi konstatera att tjänsterna inte skiljer så mycket åt, utan snarare att det är 
utformningen och sättet att arbeta på som differentierar dem. Slutsatsen vi då 
drar är att majoriteten av kunderna idag betalar ett dyrare pris för att i en 
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försäljningsprocess kunna känna sig bekväma i en familjär situation. Vi tror att 
det är detta som väger tyngst men förutsättningen för att välja den traditionella 
tjänsten är fortfarande att den erbjuder lite mer än det billigare alternativet. 
Vidare tyder fördelningen på att konsumenter som ska sälja en bostad inte 
värderar sin egen involvering tillräckligt högt för att välja Hemverket framför, i 
detta fall Fastighetsbyrån.  

Sammanfattningsvis så anser vi att osäkerhet, okunskap, bristande 
varumärkesförtroende, bekvämlighet och en mer omfattande tjänst är faktorer 
som får individer att välja den traditionella fastighetsmäklaren framför 
nätmäklartjänsten idag.  

7.1. Begränsningar och vidare forskning 

För att optimera resultatet hade studien varit i behov av ett större antal 
kundrespondenter och fler företagsrepresentanter. Genom det hade studien 
blivit mer nyanserad och fått en ännu högre nivå av kredibilitet då vi dragit 
våra paralleller mellan vår data och teorier. Det hade även minskat risken för 
att intervjuernas tjänsteutlåtanden skall bli för företagsspecifierat, samt att en 
generalisering hade blivit mer rättvisande. Ytterligare en begränsning har varit 
att mängden tillgänglig information angående nätmäklartjänsten har varit 
limiterad, vilket kan ha påverkat studiens analys.  

Det hade varit intressant att driva forskningen vidare då branschen vi har 
studerat håller på att moderniseras och effektiviseras. Det hade även varit 
intressant att se hur omfattande marknadsföring kan påverka kundernas val av 
mäklare. Förslagsvis anser vi att vidare forskning bör ta ansats i en 
enkätundersökning med intervjuer som komplement. Dels för att nå ut till en 
större population och dels för att undersöka hur fenomenet vi studerat ter sig 
runt om i landet. Inför framtida forskning så bör även intervjuer hållas med 
kunder till Hemverket som enbart har kunnat nyttja företagets distanstjänst då 
detta är en av de större skillnaderna mellan den traditionella- och 
nätmäklartjänsten. Det vore även givande för branschen att utföra liknande 
studier på den svenska bostadsmarknaden, som Gautier et al. (2017) och 
Benefield et al. (2011) har genomfört, genom att undersöka skillnader i 
försäljningspris och objektens tid på marknaden mellan den traditionella 
mäklartjänsten och nätmäklartjänsten. Detta är nödvändigt då mäklartjänsten 
och dess omfattning skiljer sig åt mellan länder runt om i världen. 
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Bilagor 

Intervjufrågor- Mäklare 
- Vad heter du? 
- Vart arbetar du idag? Och hur länge har du arbetat där? Hur länge har 

du varit mäklare? 
 

- Hur ser dina arbetsuppgifter ut? 
- Kan du beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut för dig? 

 
- Vad ingår i er mäklartjänst? 
- Hur mycket involverar ni kunden i tjänsteprocessen? Vad är det 

positiva/negativa med detta? 
- Fokuserar ni på att bygga en relation till kunden?  

 
- Erbjuder ni era kunder några tilläggstjänster?  
- Hur beskriver du att ni differentierar er från andra mäklarföretag? 

 
- Hur sätter ni er arvode?  

 
- Hur många kunder har du hand om i genomsnitt under en månad/år? 
- Hur kommer ni i kontakt med era kunder?  
- Hur marknadsför ni er?  
- Hur motiverar ni era kunder att välja just er? 

 
- Vad tror ni är avgörande när kunden gör valet av mäklare/byrå? 
- Vad anser du är fördelarna och nackdelarna med er tjänst?  
 
- Hur går ert efterarbete till? 
- Har ni många återkommande kunder eller är det oftast nya kunder? 
- Varför tror du att den traditionella mäklartjänsten är så pass mycket 

större än den tjänst ni erbjuder? 
  



58 

Intervjufrågor-kund 
- Vad heter du? 
- Vart bor du?  
- Vad sålde du?  
- Har du använt dig av samma typ av tjänst varje gång? Om ja, varför? 

Om nej, varför inte? 
 

- Hur kom du i kontakt med bolaget?  
- Vad låg bakom ditt val av mäklare? 
- När du gjorde valet, gick du på rykte eller på marknadsföring? Eller 

gjorde du en egen marknadsundersökning? (kritik, betyg, priser etc.) 
- Vet du om att det finns olika tillvägagångssätt vid försäljning av bostad? 

 
- Hur mycket fick du betala för tjänsten och hur såg avgiftsstrukturen ut? 

Vad tycker ni om priset? 
- Upplevde ni att arvodet var förhandlingsbart? 
- Tycker ni att priset motsvarar mäklarens prestation? Varför, varför 

inte? 
 

- Hur involverad var du som säljare i försäljningsprocessen? Beskriv? 
Hade du velat vara mer eller mindre involverad?  

- Kände du att du kunde påverka mäklarens utgångspris, eller kände du 
att du var i mäklarens händer? 
 

- Blev ni erbjudna några tilläggstjänster? Vilka? Valde ni några? Och vad 
skulle dem kosta? 
 

- Anser du att det är viktigt att inleda en relation med ansvarig mäklare? 
Fick du den kontakten med din mäklare som du önskade, eller saknade 
du något? 

- Vad värdesätter ni/du när ni använder er av en sådan här tjänst? Vad är 
viktigast?  
 

- Vad hade du för förväntningar? Hur tycker du tjänsten motsvarar dina 
förväntningar? Varför/varför inte?  

- Om ni ska sälja er bostad igen, kommer ni använda er av samma byrå 
eller kommer ni byta? Varför/varför inte? 
 

- Med facit i hand, skulle du vilja ändra på något? Skulle du vilja att något 
gick till annorlunda nästa gång? Uppstod det några problem? 
 

- Hur såg efterarbetet ut, från mäklarens håll? Upprätthöll dem 
kontakten? 

- Varför tror du att bilden av de olika tjänsterna är som den är, och 
varför marknadsandelarna ser ut som dem gör? 
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