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År 2006 startade de första nätmäklarfirmorna, än så länge har de inte nått någon större 

framgång. Dessa mäklare bedriver sin verksamhet enbart via internet utan att fysiskt möta 

sina kunder. De erbjuder kunderna ett lågt och fast pris, kunden får dock själv utföra vissa 

moment i förmedlingsprocessen. 

Syftet med denna rapport är att undersöka nätmäklarnas framtida utbredning på den 

svenska fastighetsförmedlingsmarknaden. Genom att granska ett antal påverkande faktorer 

har vi analyserat nätmäklarnas potentiella konkurrenskraft. 

Relationers betydelse mellan kund och mäklare är en av dessa faktorer. Ur ett 

relationsmässigt synsätt har vi jämfört nätmäklarnas transaktionsorienterade strategier, som 

saknar fokus på nära kundrelationer, med de traditionella mäklarnas mer 

relationsorienterade strategier. Det är ett faktum att fastighetsförmedlingsbranschen 

betungas av missnöje, framförallt ser vi ett stort problem i det bristande förtroendet från 

kunderna.  Även den snabba teknologiska utvecklingen, då främst e-handels framväxt, anser 

vi vara en intressant aspekt i detta sammanhang. 

Att branscher förändras är inget nytt fenomen, på senare år har såväl resebranschen som 

banksektorn gått mot en mer internetbaserad tjänsteverksamhet, möjligt är att 

mäklarbranschen står inför en liknande förändring. På grund av de rådande problemen inom 

branschen i kombination med den tekniska utvecklingen som sker, anser vi att 

nätmäklartjänsten ligger helt rätt i tiden. Därmed är en förändring i mäklarbranschen att 

vänta.  

Nätmäklartjänsten passar långt ifrån alla, dock har vi kommit fram till att det finns en 

potentiell kundbas som den lämpar sig för. Nätmäklarna har därmed kapacitet att växa och 

etablera sig på marknaden, dock kommer de inte utgöra ett allvarligt hot mot de 

traditionella mäklarna. 
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Abstract  

  

  Title: Real estate agents - an industry in change? 
A survey of online estate agents’ future competitiveness 
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In Sweden, so called “online estate agents” were first seen in 2006. They have so far neither 

shown success nor had an impact on the market. These agents run their enterprises 

exclusively online, a physical meeting with the customer never takes place. The customer is 

simply offered a low, fixed rate price, but this does mean more work for the customer.  

The aim of this paper is to investigate the future growth of online estate agents on the 

Swedish market. By inspecting key factors we have predicted the competitiveness of online 

estate agents. 

The power of the relationship formed between customer and estate agent is one of these 

key factors. We have compared online estate agents transaction-orientated strategies to the 

strategies of a traditional relationship-orientated estate agent. Another key factor is the 

continuously dropping faith in the whole estate agent industry, an industry being weighed 

down by unsatisfied customers. Yet another interesting factor is of course technology, 

foremost the ever-growing industry of online purchasing. 

The fact that an industry often evolves is no new phenomenon, the latest few years have 

been the stage for both the banking industry and the travel industry to become much more 

internet based. Is it possible that the estate agents will face the same changes? Due to 

numerous flaws within the industry, combined with the technological evolution we conclude 

that the online estate agent service is well timed and can therefore cause changes to the 

industry soon. 

The online estate agent service is not for everybody, we have however concluded that there 

is a potential customer group. Online estate agents therefore have a customer base and a 

capacity to grow and establish themselves on the market; this will however not become a 

serious threat to the traditional estate agents. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Det finns idag tre tillvägagångssätt vid försäljningen av en bostad; att sälja genom en 

traditionell fastighetsförmedlare, via en så kallad nätmäklare samt att utföra försäljningen 

själv utan hjälp av en registrerad fastighetsmäklare. Idag är det förstnämnda 

tillvägagångssättet det absolut vanligaste.  

Dagens mäklare har inget stort förtroende hos den svenska befolkningen, så lite som fem 

procent uppger att de har tillit till mäklarkåren (Björklund, 2010), detta tyder på stora 

problem inom branschen. De höga mäklararvodena har lett till många diskussioner, så även 

mäklarens opartiska roll som förmedlare. Listan över konsumenternas missnöjen kan göras 

lång. Med detta i åtanke är en förändring att vänta, sannolikt är att detta öppnar dörrarna 

för nya aktörer med anpassade förmedlingsstrategier. Allt vanligare blir begreppen 

nätmäklare och lågprismäklare, som under senare tid har kommit att utmana de 

traditionella mäklarna.  

Ett antal internetbaserade mäklare, som bedriver sin verksamhet enbart via internet utan 

att fysiskt möta sina kunder, har under de senaste åren dykt upp på marknaden. Dessa 

mäklare, så kallade nätmäklare, har inte lika stort fokus på att skapa relationer till sina 

kunder som traditionella mäklare har, utan arbetar mer utifrån ett transaktionsperspektiv. 

Nätmäklarna fokuserar på ett lågt och fast arvode, betydligt lägre än de traditionella 

mäklarnas. I gengäld får kunden, det vill säga säljaren av bostaden, själv utföra vissa moment 

i försäljningen, främst visningen. 

Nätmäklarnas mottagande från övriga i branschen har varit kyligt och inte heller intresset 

från kunderna har varit särskilt stort. De nätmäklare vi har varit i kontakt med uppger att det 

är just de traditionella mäklarna som sätter sig emot deras verksamhet och i vissa fall även 

baktalar dem inför kunder. 

Det finns idag två aktiva mäklarbolag i Sverige som kan klassas som nätmäklare, 

Privatmäklaren och Hemverket. De finns även de som har gått i konkurs, Hemonline är ett 

exempel på detta. Enligt uppgifter från Hemnet, som är Sveriges ledande bostadssajt, är 1,5 

procent av deras annonser från nätmäklare (Nystedt, 2011). Således har nätmäklare i 

dagsläget inte en stor andel av marknaden, vi ämnar i denna rapport att utreda om det 

kommer se annorlunda ut i framtiden. 
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Sverige har ett unikt system med att låta mäklaren representera både säljare och köpare. 

Detta innebär att mäklaren måste tillgodose båda parters intressen på ett opartiskt sätt. 

Systemet möts ibland av kritik då köparens och säljarens intressen i vissa avseenden kan ses 

som motstridiga och då mäklarens egentligen bara har incitament att beakta säljarens 

intresse av att få högt försäljningspris.  

Färska siffror från Fastighetsmäklarnämnden (2011a) visar att det finns 6 5361 registrerade 

fastighetsmäklare i Sverige. För att bli mäklare krävs en högskoleutbildning på minst 120 

poäng inom ämnesområdena fastighetsförmedling fastighetsrätt, ekonomi, skatterätt, 

civilrätt, fastighetsvärdering och byggnadsteknik (Fastighetsmäklarnämnden, 2011b).  

 

1.2 Problem och syfte 

De faktum att många kunder upplever missnöje med mäklartjänsten och att svenskarnas 

tillit för mäklare är uppseendeväckande liten tyder på att en förändring inte är långt borta. 

En möjlig effekt är att nya aktörer, med nya affärsidéer, slår sig in på marknaden och ger de 

traditionella fastighetsmäklarna konkurrens. Möjligtvis är nätmäklare en av dessa nya 

aktörer.  

Syftet med denna rapport är att undersöka och analysera nätmäklarnas framtida potentiella 

framgång, kan de eventuellt utmana de traditionella mäklarna eller till och med bli en stor 

konkurrent. Vår problemformulering är således:  

 – Kommer nätmäklare i framtiden att ha en etablerad plats på den svenska marknaden och 

vara ett naturligt alternativ vid en bostadsförsäljning?  

Det finns självklart många aspekter som påverkar preferenserna i valet utav mäklartjänst, 

motiven till detta val är något vi har tittat närmre på. Är exempelvis tjänstens pris något som 

är avgörande för kunden eller är en god relation till mäklaren något som är av högre 

prioritet vid valet av tjänst.  

De två mäklartyperna använder sig av skilda marknadsföringsmetoder, vilket vi vill 

undersöka betydelsen av. De traditionella brukar en relationsmässig marknadsföring, vilket 

betyder att de fokuserar på att skapa en god relation till kunderna och erbjuda bra service. 

Nätmäklarna har en mer transaktionsmässig marknadsföring och använder det låga priset 

som främsta redskap i sin marknadsföring. Självklart existerar en viss relation, men fokuset i 

deras marknadsföring ligger på ett lågt pris, att skapa relationer med kunder kommer längre 

                                                           
1
 Gäller den 2011-04-30 



8 
 

ner på prioritetslistan. Även de traditionella mäklarnas tjänst kan ses som 

transaktionsmässig då det inte rör sig om frekventa köp, den nära relationen existerar inte 

heller mellan förmedlingarna.  

Vikten av förtroende till mäklaren är något vi tror kommer få stor betydelse för vårt resultat 

i denna studie. De aspekter vi har tagit upp i rapporten är de som enligt oss har störst 

påverkan på nätmäklarnas eventuella framväxt. Branscher har en tendens att förändras och 

anpassas efter konsumenters ständigt nya behov. Musik- och resebranschen är exempel på 

marknader som har förändrats radikalt under kort tid. Detta kan till stor del förklaras genom 

den snabba teknologiska utvecklingen, främst internets framfart. År 2010 hade 81 procent 

av den svenska befolkningen över 18 år gjort ett inköp via internet, år 2000 var motsvarande 

siffra endast 10 procent (Findahl, 2010, s. 23). Står fastighetsförmedlingsbranschen på tur 

för en liknande drastisk förändring? Detta är vad vi syftar att utreda i vår rapport.  

 

1.3 Metod 

Då nätmäklare är ett nytt fenomen har det inte hunnit göras många studier om nätmäklare 

och deras framtida position på marknaden, därav är också informationsunderlaget i ämnet 

knappt. Den här rapporten grundar sig delvis på facklitteratur. Information har även hämtats 

från webbaserade källor, såsom tidningsartiklar där ämnet diskuteras, hemsidor från 

nämnda mäklarbolag, organisationer och myndigheter. Även vissa myndighetsbeslut har 

använts i vår undersökning.  

Vi har använt av oss av kvalitativ metodik. Vår uppsats syftar till att ge en helhetsbeskrivning 

av fastighetsmäklarbranschen och då analyser har gjorts i samband med vår datainsamling, 

har detta metodval varit passande. En stor informationskälla för vårt arbete har utgjorts av 

intervjuer med sakkunniga inom branschen. Intervjuerna har varit av halvstrukturerad 

karaktär då vi haft en uppsättning av frågor som legat till grund för våra intervjuer, men 

utrymme har funnits för följdfrågor och vidare diskussioner. (Höst, Regnell och Runeson, 

2006, s. 30-35) 

Följande personer har vi intervjuat:  

- Carl Troedsson, VD för nätmäklarbolaget Privatmäklaren 

- Imre Marton, VD för nätmäklarbolaget Hemverket 

- Lars Eneland, VD för lågprismäklarbolaget A-mäklarna 
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- Rickard Engström, forskare vid KTH och anställd fastighetsmäklare på Mäklarringen i 

Täby  

- Titti Öhrn, konsumentombudsman på Mäklarsamfundet   

Vi har även varit i kontakt med representanter för Hemnet, Fastighetsmäklarnämnden och 

Konsumentverket. Dessa personer har inte intervjuats utan enbart svarat på enstaka frågor. 

Intervjuerna kommer inte resovisas i sin helhet utan endast de delar vi finner intressanta 

återges i rapporten, vi har valt att inte ställa samma frågor till varje intervjuperson då dessa 

har haft olika kompetens och syftet med intervjuerna varit skilda.  

Då vi i vår uppsats ämnar förutspå framtiden finns inget facit i hand utan den bygger på 

antaganden och analyser, därför har analysdelen i arbetet getts stort utrymme. För ett 

trovärdigt resultat har vi undersökt de, enligt oss, mest påverkande faktorerna. Det är 

därmed ett medvetet val att se på vår frågeställning ur olika perspektiv. De aspekter vi har 

granskat har inget gemensamt i sig, men tillsammans formar de vår slutsats då de påverkar 

frågan vi ämnar utreda. Den grundläggande informationen som ges i de tre faktabaserade 

kapitlen, det vill säga kapitel två, tre och fyra, är en förutsättning för att läsaren ska kunna 

förstå våra resonemang i analysen, som slutligen ger ett resultat på vår frågeställning. För en 

enkel och följsam läsning är vår uppsats disponerad enligt följande: 

- Kapitel 1 är ett inledande kapitel där bakgrund och syftet med uppsatsen beskrivs, 

även den metoden som använt framställs.  

- Kapitel 2 är ett teoretiskt kapitel där vi presenterar teorier rörande kunders 

beslutsprocess vid köp och relations- och transaktionsmarknadsföringsteorier, samt 

relationers betydelse mellan kund och företag. 

- Kapitel 3 beskriver den svenska fastighetsmäklarbranschen, de traditionella 

mäklarnas verksamhet samt de rådande problemen med dagens mäklartjänst. 

- Kapitel 4 tar upp aspekter som enligt oss tyder på att en förändring i branschen är 

möjlig, främst e-handels utveckling, i samband med detta granskas andra branscher 

som förändrats till följd av den tekniska utvecklingen. Sedan följer en utförligare 

redogörelse av nätmäklare och deras tjänster, samt en jämförelse med de 

traditionella mäklarna. 

- Kapitel 5 innehåller vår analys där vi utifrån ordningen i tidigare kapitel diskuterar 

och analyserar deras innehåll och påverkan på vår frågeställning.  

- Kapitel 6 består av slutsatsen, där resultatet på vår undersökning återges. 

- Kapitel 7 innefattar en förteckning över källorna vi har använt oss av.  
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1.3.1 Avgränsning 

Med hänsyn till tidsbegränsningen och uppsatsens omfattning har vissa avgränsningar varit 

nödvändiga. Marknaden som undersökts är Sverige i sin helhet, det vill säga inga 

begränsningar har gjorts till en specifik ort, inte heller har hänsyn tagits till om förmedlingen 

rör en bostadsrätt eller fastighet.   

I Sverige är säljaren den part som väljer mäklare vid försäljningen av dennes bostad. 

Köparen måste acceptera säljarens val om han är intresserad av en specifik bostad. Detta 

har gjort att vi framförallt har valt att se på mäklarvalet ur säljarens synvinkel. 

Om försäljningspriset på bostaden blir annorlunda då en nätmäklare istället för en 

traditionell mäklare utför förmedlingen är en intressant fråga, dock är denna fråga så pass 

omfattande att den skulle kräva en egen rapport för att utredas, därför har fokus inte lagts 

på detta. Inte heller den rådande ekonomin hos de befintliga nätmäklarna har undersökts 

via årsredovisningar och liknande. Detta delvis på grund av att sådana studier redan har 

utförts, men framförallt då vårt syfte inte är att utreda dagens läge utan nätmäklarnas 

framtida situation. 

Hänsyn har heller inte tagit till om nätmäklartjänster förekommer i andra länder och hur 

pass etablerade de i så fall är. Vi tycker att detta är en intressant fråga, dock har den 

tillgängliga informationen varit knapp och det lilla vi funnit inte varit nog tillförlitligt. Det 

specifika svenska mäklarsystemet gör dessutom tjänsten mindre jämförbar med andra 

länders tjänster.  

1.3.2 Källkritik 

Flertalet av våra intervjupersoner har en partisk ställning i ämnet. Nätmäklarna själva hävdar 

att de är framtidens mäklartjänst och att många potentiella kunder är intresserade av deras 

verksamhet, traditionella mäklare däremot menar att nätmäklare har mycket små chanser 

att ta sig in på marknaden och att de själv alltid kommer vara det ledande alternativet. Även 

de hemsidor och artiklar vi har använt som källor är skrivna av personer med intresse i 

frågan, många av dessa har en partisk åsikt, vilket speglas i texterna. Vi har försökt att vara 

så objektiva som möjligt i vårt användande av informationen och tagit hänsyn till källornas 

ställning i ämnet.  
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1.4 Definitioner 

Traditionell mäklare: Med traditionell mäklare syftar vi till den klassiska mäklarkåren som i 

dagsläget har en ledande ställning på marknaden. Dessa mäklare sköter alla moment i 

förmedlingsprocessen.  

Nätmäklare: En fastighetsförmedlare som utför sina tjänster via internet till ett fast och lågt 

pris, där kunden själv ansvarar för vissa moment i förmedlingsprocessen.  

Lågprismäklare: Det finns ingen preciserad definition, detta är snarare en självutnämnd titel 

med otydlig innebörd, huvudsyftet är ett lägre pris. En vanlig strategi är att använda sig av 

en paketlösning där kunden själv får välja hur mycket som ska ingå i tjänsten efter 

betalningsvilja.  

Självmäklare: En säljare som själv utför försäljningen av sin bostad utan hjälp av en 

registrerad fastighetsmäklare. 

Kund: Med kund syftar vi till den säljande parten vid bostadsförmedlingar. 
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2. TEORI 
                                                                                     

 
Kapitel två är ett teoretiskt avsnitt där vi inledningsvis beskriver kundens beslutsprocess 

vid köp. Därefter introducerar vi koncepten relationsmarknadsföring och 
transaktionsmarknadsföring, samt beskriver relationers betydelse mellan kund och 
företag. Vi anser att det är nödvändigt att redogöra för dessa teorier då vi ämnar 

analysera den svenska fastighetsmäklarbranschen ur ett relationsmässigt perspektiv. 
                             

2.1 Köpbeslutsprocess 

2.1.1 Konsumentens köpbeslutsprocess 

Att en konsuments köpprocess startar långt före själva köpet av en produkt eller tjänst och 

pågår lång efteråt är tydligt.  Kotler och Armstrong (2008, s 147-149) presenterar en 

köpbeslutsprocess bestående av fem steg som beskriver konsumenters beslutsprocess vid 

ett förvärv. Med konsument syftas i denna text till bostadssäljaren och beslutet berör valet 

av mäklartjänst. 

 

Det första steget är behovsidentifiering, i vilket konsumenten identifierar ett behov eller ett 

problem. Detta kan vid bostadsförsäljningar röra sig om ett behov av en större bostad eller 

en vilja att flytta till en annan stad.  

Det andra steget består av informationssökning. När en konsument har identifierat ett 

behov kommer denne att söka information om produkten han eller hon är i behov av. Ju 

större behovet är och ju större kostnader produkten eller tjänsten medför, desto mer 

information kommer konsumenten att söka för att hitta den bäst lämpade varan.  

Tredje steget är utvärdering av alternativ och beskriver konsumentens bearbetning av 

informationen erhållen i det föregående steget, för- och nackdelar med olika produkter vägs 

mot varandra. Detta är självklart en individuell process för varje konsument och för varje 

enskilt köptillfälle. Vissa använder sig av noggranna uträkningar och logiskt tänkande medan 

andra litar på sin intuition och handlar impulsivt.  

Det fjärde steget är köpbeslutet, i vilket själva köpet genomförs. Vanligtvis väljs den produkt 

som visade sig vara mest fördelaktig i utvärderingsstadiet. Detta kan dock ändras om till 

exempel faktorer som en konsument har baserat sitt beslut på plötsligt förändras, är 

sannolikheten stor att även köpbeslutet ändras.  

Behovs- 

identifiering 

Informations-

sökning 

Utvärdering 

av alternativ 

Köpbeslut Efterköps-

beteende 
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Det femte och sista steget är efterköpsbeteende. En konsuments beteende efter ett köp 

påverkas av hur pass nöjd denne är med köpet, vilket är starkt influerat av relationen mellan 

hans eller hennes förväntningar på produkten och den faktiskt upplevda kvaliteten.  

Motsvarar inte produkten kundens förväntningar blir denne ofta missnöjd, överträffar 

däremot produkten förväntningarna blir kunden troligtvis mycket nöjd med köpet.  

För ett företag är en nöjd kund mycket positivt. Dessa kunder återkommer ofta till företaget 

och köper fler av deras produkter, ännu viktigare är att de sprider ett rykte om företaget och 

dess varor, vilket utökar kundkretsen. Denna ryktesspridning kallas word-of-mouth. En 

missnöjd kund däremot kommer tala illa om företaget och därmed sprida ett dåligt word-of-

mouth, vilket gör att personer i hans eller hennes bekantskapskrets om möjligt kommer att 

undvika kontakt med företaget. (Grönroos, 2007, s.308-309) 

2.1.2 Påverkande faktorer vid beslutstagande  

Ett stort antal faktorer påverkar en persons beslut, till exempel vid valet av mäklartjänst. 

Kulturella faktorer såsom vilken nationalitet, religion och geografisk region man tillhör har 

stor betydelse då människor tenderar att ta beslut som känns bekanta och att bete sig på 

samma sätt personer i deras närhet gör. En persons sociala krets har liknande påverkan då 

människor ofta tar efter folk de ser upp till och litar på. Personliga karaktärsdrag som 

självförtroende och social förmåga har stor betydelse för de beslut en individ tar. Då 

exempelvis personer med bra självförtroende litar mer på att besluten de tar är de rätta kan 

de våga välja mer obekanta eller riskfyllda alternativ. (Kotler och Armstrong, 2008, s. 143) 

Enligt en undersökning utförd av forskarna Russo, Carlson och Meloy (2006) har första 

intrycket vid beslutstagande en mycket stor påverkan. Får en person från början en känsla av 

att ett visst alternativ är det bästa håller denne ofta kvar vid det. Ny information som sedan 

erhålls föredrar beslutstagaren att tolka på ett sätt som framhäver detta alternativ, trots att 

informationen egentligen kanske talar för det andra alternativet. Kotler och Armstrong 

(2008, s. 143) håller med om detta och menar att beslutstagare som erhåller positiv 

information om alternativ denne inte har valt till och med glömmer bort eller ignorerar 

sådan information. Beslutet som tas vid sådana tillfällen blir således inte rationellt och i 

många fall inte heller det bästa. 
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2.2 Relationer som företagsstrategi  

”All business is based on relationships. The firm only has to make them visible and 

meaningful for its customers – provided that the customers want that.” 

Så här beskriver Christian Grönroos (2007, s. 23), professor i service- och 

relationsmarknadsföring, sambandet mellan kund och företag ur ett relationsmässigt 

synsätt. Grönroos menar att dagens företag bör använda sig av relationsorienterade 

strategier där deras möten med kunden ska hamna i fokus. Företagens marknadsföring ska 

även den speglas av detta synsätt. Enligt Grönroos blir allt fler företag öppna för det här 

sättet att se på marknadsföringen jämfört med förr då transaktionsmarknadsföring var klart 

ledande.  

2.2.1 Relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring  

Transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring är alltså två helt skilda metoder av 

marknadsföring. Beroende på vilken typ av företag, vilka tjänster som ska förmedlas och till 

vilka kunder företaget riktar sig, kan de olika metoderna lämpas bättre eller sämre. Ett 

transaktionsorienterat företag skapar värde för sina kunder genom att företaget producerar 

en tjänst eller produkt som sedan distribueras till kunden. Värdet uppstår i själva 

transaktionen – tjänst mot pengar. Detta är också grunden i marknadsföringen där stor vikt 

läggs vid priset på tjänsten, ett lågt pris är det som ska locka kunderna. För ett 

relationsorienterat företag skapas värde för kunden genom en relation till företaget, delvis 

genom de interaktioner som uppstår mellan kund och företag. Marknadsföringen grundas i 

att värde skapas för bägge parterna i samverkan, mötet med kunden är det centrala och det 

är relationen med kunden som ska påverka dennes köpbeteende. (Grönroos, 2007, s. 26-28) 

2.2.2 Strategiska perspektiv  

Ett företag behöver en medveten strategi för att göra sin verksamhet så framgångsrik som 

möjligt. Det finns ett flertal alternativ men enligt Grönroos (2007, s. 5-8) är fyra av de 

vanligaste strategiska perspektiven följande: 

 Kärnproduktsperspektiv. En tjänst består ofta av flera delar, dessa kan delas in i en 

huvudtjänst och olika typer av tilläggstjänster.  Huvudtjänsten är själva orsaken till 

att tjänsten anskaffas, det är den som svarar på kundens behov. Enligt denna 

strategi satsar företaget på att hålla en hög kvalitet på kärntjänsten vilket är det som 

företaget konkurrerar med. Vikt läggs inte på olika tilläggstjänster. 
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 Prisperspektiv. Genom att ha de lägsta priserna på marknaden blir tjänsterna 

attraktiva för kunderna eftersom priset enligt detta perspektiv anses vara den 

viktigaste bedömningsgrunden i en kunds värdeskapande process. Tilläggstjänster 

gers lite prioritet då de inte bedöms generera samma värdeökning till företaget som 

möjligheten att kunna erbjuda sina kunder lågprislösningar.   

 Imageperspektiv. Med hjälp av rätt marknadsföring vill företaget skapa den bild av 

produkten som ska attrahera konsumenterna, detta kräver dock höga utlägg för 

marknadsföring. 

 Serviceperspektiv. Nyckelord i ett service perspektiv är långsiktiga relationer och 

servicepaket. Att kunna erbjuda kunderna skräddarsydda helhetslösningar är ett 

strategiskt val och ges också hög prioritet av ledningen. Det är de olika 

tilläggstjänsterna som påverkar kundens totalupplevelse av tjänstepaketet. Företag 

som satsar mer på att leverera ett helt tjänstepaket med flera tilläggstjänster tar ju 

givetvis oftast också ett högre pris för sin tjänst än ett bolag som endast levererar 

huvudtjänsten. 

2.2.3 Relationsorienterade företag 

För företag som satsar på relationer är det viktigt att de ser till att kunden förstår den 

potentiella värdeökningen av bättre service. Om kunden inte kan uppskatta värdet av 

service kommer han heller inte vara beredd att betala för den. Det kan bero på följande 

anledningar: 

 Serviceproducenten har inte lyckats demonstrera för kunden hur de kan dra nytta av 

servicen i form av ökad komfort, support, säkerhet, lägre kostnader eller högre 

inkomster. 

 Serviceproducenten har inte lyckats visa på den långsiktiga besparingen av servicen. 

 Servicen är inte tillräckligt kundfokuserad och bidrar inte med det som den 

individuella kunden önskar sig. 

 En specifik kund är inte intresserad av värdeökande service utan letar endast efter 

”huvudlösningen” till lägst möjliga pris. (Grönroos, 2007, s. 141-142) 

Givetvis ska en dåligt fungerande relation, där kundens önskemål ej kan uppfyllas, inte bli 

bestående, utan istället ändras eller brytas. En missnöjd kund kan välja att bete sig på tre 

olika sätt; ”Exit”, kunden avslutar relationen helt och går till en konkurrent eller avstår från 

att köpa tjänsten över huvudtaget. Andra alternativet, ”voice”, innebär att kunden säger 

ifrån och kräver rättelse. Slutligen kan kunden välja att förbli trogen till tjänsteleverantören, 



16 
 

av ideologiska skäl eller ren tröghet, detta alternativ kallas ”loyalty”. (Gummesson, 2002, s. 

112)  

2.3 Värdet av en relation för kunden 

Värdet av en relation är mycket individuell, vissa vill ha en relation medan andra inte alls 

värdesätter en aktiv kontakt med ett företag. Kunder kan delas upp i tre olika kategorier 

(Grönroos, 2007, s. 37-41), transaktionsmässiga kunder vill konsumera en produkt men är 

inte intresserade av någon relation med företaget. Aktivt relationsmässiga kunder vill ha en 

aktiv relation med företaget medan passivt relationsmässiga kunder vill veta att möjligheten 

till en relation finns när kunden själv önskar.  

Det är framför allt tre faktorer som påverkar om en kund är intresserad av en aktiv relation 

eller inte. För det första måste det finnas tillit till företaget. Denna tillit baseras på tidigare 

erfarenheter, kontrakt, regler, sociala normer och personliga förhållanden. Den andra 

faktorn bygger på de åtaganden som finns parterna emellan. Det är viktigt att det för båda 

parterna finns sådana åtaganden som motiverar parterna att upprätthålla relationen. Den 

sista faktorn kräver att det finns en attraktion mellan parterna, något som gör att relationen 

är av intresse, det ska med andra ord finnas något att vinna på relationen.  

2.3.1 För- och nackdelar med nära relationer från kundens perspektiv  

En relation medför ett antal fördelar för kunden, dessa kan grupperas enligt följande:  

 Förtroende: Om kunden litar på tjänsteleverantören skapar det en trygghet och 

kundens oro över att saker inte ska gå rätt till minskar. 

 Sociala fördelar: Kunden blir bemött på ett trevligt och vänskapligt sätt, kunden blir 

igenkänd av företaget och det uppstår ett band mellan parterna. 

 Specialbehandling: Kunden erbjuds extra service, specialpriser och högre prioritet än 

andra kunder. Detta medför att kunden känner sig viktig för företaget. 

 Ekonomiska fördelar: Att vara regelbunden kund kan höja dennes förmåga att 

generera vinst och det bör även sänka kostnaderna att vara kund. Ett exempel på en 

ekonomisk fördel är att riskerna för missuppfattningar minskar genom en bra 

kommunikation. En annan fördel är tidsbesparing, företaget känner till kundens 

behov och kunden behöver inte lägga tid på att förmedla dessa. Dessutom sparar 

kunden tid då den slipper söka upp nya företag då denne vill ha en liknande tjänst.  

Det finns också nackdelar med relationer; ”The dark side of a relationship”. En lång relation 

skapar ofta blindhet, finns tillit och kunden dessutom känner sig förpliktigad till företaget 
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märker denne kanske inte att företagets tjänster inte längre passar kunden eller att de inte 

längre håller en hög kvalitet. Attraktionen som fanns när relationen skapades är alltså borta. 

Detta innebär att kunden bör vara vaksam på de risker som en stark relation kan medföra.  

(Grönroos, 2007, s. 38-41) 

Ytterligare ett problem som kan uppstå till följ av relationer är ett så kallat ”principal-agent” 

problem. En agent är en part som är anlitad för att verka för en annan parts intresse, det vill 

säga en principal. Till exempel en person som ska sälja sin bostad (principal) som anlitar en 

mäklare för att utföra försäljningen (agent). Syftet med dessa relationer för principalen är 

att få tillgång till agentens specialiserade kunskaper och förmågor. Denna 

informationsasymmetri kan ge upphov till konflikter i relationen om principalen inte 

upplever att agenten handlar för principalens bästa. (Boatright, 2008, s 41-46)  

2.3.2 Kostnader av att ha en relation 

Det är inte bara det faktiska priset för en tjänst som i slutändan betalas, det uppkommer 

även kostnader för själva relationen med företaget. Dessa kan delas upp i tre delkostnader:  

Direkta relationskostnader: Dessa kostnader är sådana utgifter som kunden måste betala för 

att kunna utnyttja tjänsten.  En direkt kostnad för en kund som anlitat en nätmäklare kan 

vara kostnader för fotografering av bostaden. 

Indirekta relationskostnader: Detta är tid eller pengar som en kund måste lägga ner för att 

kunna bruka tjänsten. Om exempelvis en mäklare sätter ut ett datum för visning måste 

kunden, i detta fall säljaren av bostaden, vara tillgänglig för att lämna nycklar eller lägga tid 

för städning. 

Psykologiska relationskostnader: Detta är kostnader som bygger på att kunden inte kan lita 

på sin motpart. Det tar mycket energi av en kund som går och oroar sig för att till exempel 

mäklaren inte utför sitt uppdrag på ett riktigt sätt, denna energi kunde läggas på annat. 

Ibland kan dessa relationskostnader överstiga själva kostnaden för tjänsten. Därför kan det i 

slutändan bli dyrare att köpa en billigare tjänst, exempelvis om kunden inte kan lita på att 

saker blir korrekt utförda av den billigare aktören. I detta fall skulle alltså de psykologiska 

kostnaderna bli mycket höga.  

En kund kan beräkna kostnaden av tjänsten genom att nuvärdesberäkna både priset för 

tjänsten och de kostnaderna som nämns ovan. Det är även fördelaktigt för det 
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producerande företaget att göra detta då de kan använda det som argument när kunden 

väljer mellan en billig och dyr tjänst. (Grönroos, 2007, s. 147-150)  

För att räkna ut kundens slutliga upplevda värde av tjänsten kan följande ekvation användas:  

 

I ekvationens täljare har fördelarna av tjänsten delats upp i två delar, det kunden upplever 

att kärntjänsten är värd just för honom och värdet av de olika tilläggstjänsterna för honom. 

Dessa sammanläggs och divideras sedan med priset som betalas för tjänsten adderat med 

den totala relationskostnaden. Resultatet ska motsvara kundens upplevda värde, det bör 

vara över ett om tjänsten ska vara värd den totala kostnaden. (Grönroos, 2007, s. 155-158) 
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3. DEN SVENSKA FASTIGHETSMÄKLARBRANSCHEN 
                                                                                     

 
Detta kapitel fokuserar på den svenska fastighetsmäklarbranschen. Vi ämnar ge läsaren 
en inblick i branschen genom att beskriva marknaden och skildra de rådande problemen 
med dagens mäklartjänst. Denna grundläggande information är en förutsättning för att 

läsaren ska förstå våra resonemang i analys och slutsats.                                                
                                                                                   

 

3.1 Mäklarens roll genom tiden 

Dagens mäklarbransch har formats av en rad viktiga händelser, vilka är beskrivna nedan. 

Denna text behöver inte läsas för att förstå uppsatsen i sin helhet, men ger en intressant 

skildring av mäklaryrket historia. 

Mäklaryrket har en lång historia, begreppet mäklare är omskrivet så tidigt som i Gamla Testamentet. Även om 
mäklarens uppgifter har förändrats en del genom tiden är grundstenen den samma, nämligen att verka som en 
mellanman. (Cervin, 1991, s. 9) Redan i romarrikets länder, Babylon, Rom och Grekland, hade mäklare en viktig 
roll och mäklarväsendet var väl utvecklat. Deras uppgifter var främst att verka som förmedlare av 
affärstransaktioner men de hade även en viktig roll vid köp av ämbeten och vid ingåenden av äktenskap.  

När romarriket sedan föll innebar det också ett avbrott för utvecklingen av de antika mäklarna. Denna utveckling 
skulle dock upptas under 1300- och 1400-talen. I takt med att städerna växte fram under medeltiden fick 
mäklarna en allt viktigare roll och behovet av förmedlare ökade snabbt. Deras uppgifter var huvudsakligen att 
förmedla varor, försäljning av fast egendom var vid denna tid av liten omfattning och så även behovet av rena 
fastighetsförmedlare. Fastighetstransaktionerna hanterades främst av advokater och nämndemän. Mäklare 
skulle redan då agera opartiska och fick heller inte bedriva egenhandel. Mäklarväsendets utformning som 
uppkom under medeltiden blev bestående under lång tid, även om vissa nya regleringar kom.  

De första svenska författningsbestämmelserna för mäklare återfinns i den ”Kongl. Maj:ts Mäklare-ordning” från 
1720 (SOU, 1982, s. 37-38). Den hade till syfte att främja handel och se till att köpesituationer underlättades för 
såväl köpare som säljare. Författning ställde vissa krav som kom att gälla samtliga mäklare, bland annat innebar 
denna att endast de som avlagt mäklared fick verka som förmedlare. Även de som förmedlade fastigheter vid 
denna tid tros ha stått under denna mäklarförordning. Redan på 1700-talet fanns alltså insikt om vikten av 
förtroende och kompetens inom mäklaryrket. 
 
Mäklarordningen bearbetades år 1853, i denne förordning står skrivet att stadsmäklarens uppgifter var att bistå 
vid köp- och säljförhandlingar av bland annat varor, skepp och fastigheter. För att få antas som mäklare ställdes 
krav på svenskt medborgarskap, rådighet över sig själv och sin egendom. 1853 års benämning på mäklare var 
kommissionär. Mäklaren ansvarade för att köpet fullföljdes och kontraktet underskrevs, han ansvarade dock inte 
för köparens betalningsmöjligheter. (Cervin och Sallnäs, 2005, s. 13) Det var såväl köpare som säljare som till lika 
del skulle erlägga mäklarens arvode. Provisionen var en halv procent vid försäljning av fast egendom och en 
procent vid uppgörande av arrende, hyreskontrakt eller liknande avtal. Om mäklaren i något avseende åsidosatte 
det som ålåg honom, oavsett om det skedde av oförståelse, vårdslöshet eller försummelse, blev han likt idag 
skyldig att ersätta skadan han vållat genom att böta eller vid grövre brott bli av med sin befattning.(SOU, 1982 s. 
40-41)  
 
Under 1900-talet skedde flera viktiga händelser i mäklaryrkets utveckling. År 1947 var första året som en 
fastighetsförmedlare kunde söka auktorisation. Detta var också året då god fastighetsmäklarsed med sina etiska 
normer och regler började utvecklades inom branschen. Första lagen för fastighetsförmedlare kom år 1984 vilket 
innebar att en person som ville bli mäklare först skulle bli registrerad av aktuell länsstyrelse, som även var 
ansvariga för den offentliga tillsyn som tidens mäklare stod under. En ny fastighetsmäklarlag kom år 1995 vilket 
ledde till att fastighetsmäklarnämnden startade sin verksamhet, de bär nu som enda myndighet ansvar för den 
offentliga tillsynen över landets alla fastighetsmäklare. (Fastighetsmäklarnämnden, 2008a)  
 
Mäklaryrkets utveckling har ännu inte avtagit, ännu sker förändringar i branschen. År 2006 startades de första 
internetmäklarfirmorna som fortfarande bedriver förmedlingsverksamhet. Tidigare hade liknande försök gjorts, 
dessa blev dock inte långvariga. (Eneland, 2011) 
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3.2 Traditionella fastighetsmäklare 

3.2.1 Tjänster som normalt ingår hos en traditionell fastighetsmäklare 

En granskning av tre av Sveriges ledande mäklarfirmor påvisar att följande moment normalt 

ingår i deras tjänstepaket. Dessa bolag har undersökts: Fastighetsbyrån (2011), Svensk 

fastighetsförmedling (2011) och Mäklarringen (2011a).  

1. Värdering av bostaden. Mäklaren besöker bostaden och gör en uppskattning på ett 

sannolikt pris säljaren kan antas erhålla vid försäljning.2 

2. Objektsbeskrivning. En professionell beskrivning av bostaden framställs, 

innehållande foton av hemmet och dess omgivning tagna av en av mäklarfirman 

anlitad fotograf, planritningar samt ekonomisk information om 

bostadsrättsföreningen.  

3. Marknadsföring. Bostaden utannonseras i dagspress och lokaltidningar samt på 

internet, främst på de stora bostadssajterna som Hemnet och Bovision men även på 

mäklarfirmans egen hemsida. Flera firmor marknadsför även bostäder på Facebook 

och andra aktuella webbplatser samt via applikationer till mobiltelefoner.    

4. Visning. Mäklarfirman visar upp bostaden för potentiella köpare och ser till att allt 

nödvändigt material finns på plats. Säljarna erbjuds checklistor och tips inför 

visningen.  

5. Budgivning. Mäklarfirman följer upp visningen genom att kontakta alla seriösa 

spekulanter för att ta reda på vilka som är intresserade av att delta i budgivningen. 

Olika tjänster har tagits fram för att säljaren alternativt säljaren och potentiella 

köpare ska kunna följa budgivningen online eller via sms. 

6. Försäljning. När köpare och säljare är överens upprättas ett köpekontrakt av 

mäklarfirman som sedan ska godkännas och undertecknas av båda parter, där bland 

annat pris och tillträdesdatum anges samt en handpenning betalas. Vid detta tillfälle 

är mäklaren närvarande. Mäklarfirman sköter om det önskas nödvändig kontakt 

med myndigheter och bank samt övrigt pappersarbete. De är även närvarande vid 

tillträdesdagen då affären avslutas och köpeskillingen betalas. 

7. Extra tjänster. De flesta traditionella mäklarna erbjuder ett flertal tjänster som kan 

köpas till utöver själva förmedlingen, till exempel homestyling inför en visning eller 

hjälp med flytthjälp och flyttstädning. 

                                                           
2 Detta är inte en riktig värdering utförd av en auktoriserad fastighetsvärderare, utan endast 

mäklarens uppskattning om en trolig köpeskilling vid en försäljning. Den kan därför inte användas som 

underlag vid till exempel ett banklån. 
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3.2.2 Traditionella mäklares arvode 

De flesta traditionella mäklare tar en procentsats på försäljningspriset som arvode, detta 

ligger enligt Hugo Oljemark, tidigare VD i Mäklarsamfundet, vanligen mellan 2-3 

procentenheter (Karlson och Svärdkrona, 2009). En undersökning enligt DN påvisar liknande 

siffror; 1,5-4 procentenheter. Procentsatsen beror på objektets attraktivitet och storlek, en 

högre procentsats tas för mindre bostäder och bostäder som anses vara svårsålda (Karlsson, 

2011). Rickard Engström (2011) från Mäklarringen i Täby och anger ett ungefärligt 

snittarvode på 30 000 kronor för en bostadsrätt och 60 000 kronor för en fastighet.  

Ofta kan mäklarfirmorna erbjuda ett fast pris som förhandlas fram mellan kund och mäklare. 

Det är även vanligt med en så kallad trappstegsmodell på priset, där mäklaren erhåller ett 

fast arvode upp till ett bestämt försäljningspris och därefter en procentsats på priset som 

överstiger det. (Troedsson, 2010)       

3.3 Rådande problem i den traditionella mäklarbranschen 

Att många kunder i mäklarbranschen upplever problem med mäklartjänsten är ett välkänt 

faktum. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att mäklaren har brustit i sina plikter utan 

skulle även kunna vara en konsekvens av för höga förväntningar hos kunderna.  

Mäklararvodet. Priset på tjänsten är något som är mycket omtalat både i media, i 

diskussionsforum på internet och i samtal med familj och vänner. En vanligt förekommande 

åsikt är att de tar ett för högt pris för arbetet de presterar, en procentsats av 

försäljningspriset på 2-3 procent anser många kunder är för mycket. Även det faktum att de 

tar samma procenthalt på ett försäljningspris för en villa i ett attraktivt område som för en 

villa i ett mindre populärt område, vilket betyder att de tar högre betalt i det attraktiva 

området trots att de kräver lika stor arbetsinsats eller till och med mindre, är något 

kunderna inte är nöjda med (Troedsson, 2011).  

Partiska mäklare. I förarbeten till fastighetsmäklarlagen görs klart att mäklaren ska agera 

opartiskt mellan köpare och säljare, dock tillåts mäklaren att hjälpa säljaren, som i de flesta 

fall är uppdragsgivare, att erhålla ett så högt pris som möjligt (Kilander, 2006). Detta är 

något köpare ofta är missnöjda med och uppfattar situationen som att mäklaren endast är 

på säljarens sida då ett högre försäljningspris ger en högre provision för mäklaren 

(Borättupplysningen.se).  

Budgivningen. Många konsumenter, både köpare och säljare, är oroliga över att 

budgivningen inte går rätt till vid en bostadsförsäljning. Enligt god mäklarsed ska mäklaren 
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tydligt ta avstånd från falska bud, vilket är något som ibland ifrågasätts av köparna. Sådana 

skulle kunna trissa upp priset och därmed leda till att köparen får betala ett högre pris än 

befogat. Från säljares sida finns en oro att mäklaren inte har framfört alla bud till säljaren 

eller inte strävar efter att få ett så högt pris som möjligt.   

Lockpriser. Begreppet innebär att priset på en fastighet som begärs i annonseringen av 

objektet är långt ifrån ett sannolikt pris, vilket i en budgivning sen kan stiga med flera hundra 

tusen i syfte att locka fler spekulanter. Detta kan vara vilseledande för intresserade 

spekulanter och slöseri på deras tid.  

Felaktig information. Många mäklarkunder upplever att mäklare har angett felaktig 

information i objektsbeskrivningen och vid annonseringen av bostaden, till exempel 

angående bostadsytan. Vissa delar upplevs även som vilseledande, till exempel bilder som är 

manipulerade för att ge sken av att objektet är större eller finare än det i själva verket är. 

Även köpkontrakten kan uppfattas som felaktiga eller vilseledande, så även muntlig 

information mellan köpare och säljare som förmedlas via mäklaren.  

Mer sällsynta problem. Problemen beskrivna ovan är de vanligaste förekommande 

problemen konsumenter upplever, dock rapporteras en hel del mer sällsynta problem. Detta 

kan beröra hjälp med skatteberäkningar som inte har blivit korrekt utfört alternativt inte 

genomfört alls, vilket har resulterat i en felaktig deklaration för kunden. Andra klagomål 

gäller bristfällig information rörande hanteringen av försäljningen, exempelvis mäklare som 

lämnat över ärendet till kollegor utan att informera kunden. Att försäljningstiden upplevs 

som för kort är också ett upplevt problem från köparnas sida, då de inte hinner undersöka 

bostaden ordentligt. (Riksrevisionen, 2007, s. 21-24)  

3.3.1 Allmänhetens tillit för mäklare 

Många av problemen ovan bottnar i ett bristande tillit för mäklarkåren. 

Fastighetsmäklarbranschen påstås vara beroende av ett gott rykte och starkt förtroende. 

Trots detta visar undersökningar att allmänhetens förtroende för mäklare är mycket lågt, 

endast fem procent av befolkningen känner tillit för mäklare enligt en undersökning som 

gjordes av Reagera marknadsanalys hösten 2010 med 1001 personer tillfrågade (Björklund, 

2010). Endast journalister, fondförvaltare och bilhandlare fick ett sämre resultat i 

undersökningen om vilka branscher vi svenskar har förtroende för, bara en procent av de 

tillfrågade hade förtroende för bilhandlare. Störst förtroende finns för läkare då 55 procent 

känner förtroende för dem. (Privatmäklaren, 2011b) Att mäklare har ett så dåligt rykte kan 

eventuellt vara en följd av att det bara under 2010 avgjordes 78 ärenden i Allmänna 
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reklamationsnämnden mot fastighetsmäklare. I dessa fall var det privatpersoner som av 

olika anledningar krävde ekonomisk ersättning från mäklare och i drygt 41 procent av fallen 

avgjordes till anmälarens fördel, det vill säga i 32 av de totalt 78 fallen. (Allmänna 

reklamationsnämnden, 2009) Fastighetsmäklarnämnden behandlade även 404 ärenden 

under 2010 som resulterade i 59 varnade mäklare och två indragna mäklarlegitimationer 

(Fastighetsmäklarnämnden, 2011a).  

3.3.2 Fastighetsmäklarnämnden, Allmänna reklamationsnämnden och 

Mäklarsamfundet 

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en förvaltningsmyndighet som fungerar som 

branschens kontrollerande organ. De hanterar och prövar ansökningar om registreringar, 

bedriver tillsyn över mäklare och har ett register över alla registrerade fastighetsmäklare. 

FMN bedriver även ett aktivt arbete inom god fastighetsmäklarsed och deras omdömen i 

tillsynsärenden ligger till grund för utvecklingen av god fastighetsmälarsed. Allmänna 

reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet med huvudsaklig uppgift att opartiskt 

pröva tvister mellan konsument och näringsidkare.  Missnöjda konsumenter vid 

fastighetsaffärer har möjlighetan att vända sig till både FMN och ARN, då de anser att 

mäklaren handlat tvivelaktigt eller då mäklaren inte uppfyllt sina yrkesmässiga förpliktelser. 

Hos ARN anmäls ärenden där konsumenten kräver ekonomisk ersättning av mäklaren på 

grund av den ekonomiska förlust som mäklaren har orsakat. FMN prövar frågor gällande 

mäklarens registrering, de anmälningar som kommer till denna instans blir ett ärende mellan 

FMN och mäklaren, konsumenten själv blir inte part i målet. Om nämnden anser att fel har 

begåtts kan de ge mäklaren en varning eller vid allvarliga fel avregistrera mäklaren helt. 

(Fastighetsmäklarnämnden, 2008b och Allmänna reklamationsnämnden, 2011). 

Elisabeth Gunnari (2011) från FMN uppger att ett flertal ärenden rörande nätmäklare har 

inkommit till nämnden. Bo Helin (2011), ansvarig för fastighetsmäklaravdelningen på ARN 

menar dock att trots att ärenden inkommer, finns inget som tyder på att nätmäklares 

kunder oftare anmäler mäklaren än vad kunder till traditionella mäklare gör. 

Mäklarsamfundet är fastighetsmäklares branschorganisation, de arbetar aktivt med att 

förbättra och utveckla mäklartjänsten. I dag är över 75 procent av Sveriges 

fastighetsmäklare anslutna till mäklarsamfundet. De har också till uppgift att utveckla 

begreppet god mäklarsed och informera om villkoren för fastighetsmäklares arbete. 

(Mäklarsamfundet, 2011) Konsumentombudsman Titti Öhrn (2011) på Mäklarsamfundet, får 

ofta samtal från kunder som är nyfikna på nätmäklartjänsten och vad som ingår i tjänsten. 
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Inte heller Titti har sett några tecken på ett större missnöje hos nätmäklares kunder än hos 

kunder till traditionella mäklare.  Mäklarsamfundet driver även medlemmarnas 

intressefrågor och erbjuder vidareutbildningsprogram för fastighetsmäklare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. FÖRMEDLING PÅ INTERNET – EN ALTERNATIV MÄKLARTJÄNST 
                                                                                     

 
I kapitel fyra tas viktiga aspekter upp, främst e-handelns utveckling, som enligt oss tyder 

på att en förändring i fastighetsmäklarbranschen är möjlig. Vi anser att dessa faktorer är 
av intresse då denna branschs framtid ska analyseras och förutses. En utförligare 
redogörelse av nätmäklarna och deras tjänster följer, samt en jämförelse med de 

traditionella mäklarna. 
                                                                                     

 

4.1 E-handelns utveckling 

E-handel, det vill säga elektronisk handel med varor och tjänster över internet, har under 

senare tid växt något enormt tack vare den snabba, tekniska utvecklingen och framfarten av 

internet. Traditionellt sett har handeln varit geografiskt bunden då ett fysiskt möte mellan 

köpare och säljare har fordrats, detta är numera inte nödvändigt då parterna kan ha kontakt 

över internet. Att handla på internet är numera ett vedertaget inköpssätt som allt fler 

svenskar använder sig av. Enligt en undersökning utförd år 2010 utav internetstatistik.se har 

81 procent av svenskarna över arton år någon gång gjort ett inköp via internet. År 2005 hade 

endast 54 procent handlat online och år 2000 så lite som 10 procent. (Findahl, s. 23) Detta är 

alltså något som på kort tid har ökat enormt, vilket har påverkat förändringar som skett i 

många branscher.  

I och med Internets snabba utveckling har även relationer över internet mellan kund och 

företag, så kallade e-relationer, blivit allt vanligare. Begreppet innefattas relationer, nätverk 

och interaktion med hjälp av IT. Dessa relationer upprätthålls via interaktioner och dialoger 

över internet, exempelvis genom e-mail, chattfunktioner och sociala medier. En ny 

marknadsstrategi har utvecklats ur e-relationer, som bygger på begreppet ”any time, any 

place”. Dessa relationer behöver inte ske under kontorstid utan kunden kan när som helst 

under dygnet, då det passar denne bäst, kontakta företaget. (Gummesson, 2002, s. 129-132) 

4.1.1 Branscher som förändrats till följd av den teknologiska utvecklingen 

Bankväsendet är ett exempel på att en bransch bara på något årtionde kan förändras 

drastiskt. I takt med att allt fler bankkunder började använda internet för att utföra sina 

bankärenden så har personliga relationer med kunder minskat, då de interaktioner som 

tidigare uppstod mellan kund och bankman via mötet på bankkontoret ersatts av 

internetbaserad kontakt. Enligt en rapport från Svenskt Kvalitetsindex använde 44 procent 

av bankernas privatkunder internet som främsta verktyg i deras kontakt med banken år 
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2008. I samma rapport klargörs att de kunder som besöker bankkontoret, istället för att 

använda bankens Internettjänst, också visar en något högre kundnöjdhet. (Eriksson, 2010) 

Resebranschen är ytterligare en marknad där det skett markanta förändringar. Idag bokas 

majoriteten av resor via internet, resebyråerna som tidigare var de enda som förmedlade 

resor har idag nästan mist sin betydelse. I dagens samhälle efterfrågas inte den personliga 

kontakten längre i samma utsträckning. Att kunna boka sin resa hemifrån känns för många 

konsumenter smidigt och övervinner därmed det säkrare alternativet att köpa resan på 

resebyrån och få biljetterna direkt i handen. Även musikkonsumtionen är ett tydligt exempel 

på en marknad som förändrats till följd av ändrade vanor.  För inte länge sedan gick vi till 

musikaffärer och köpte cd-skivor, det kostade att få tillgång till musik. På bara ett 

decennium ändrades musikbranschen radikalt. Idag laddas större delen av all musik ner från 

internet på filformat. Även om vi betalar för dessa tjänster så är musiken mycket mer 

tillgänglig och definitivt billigare idag.  

Även fastighetsmäklarbranschen har utvecklats till följ av teknologin, främst har 

informationssökningsprocessen förändrats. Tidigare hittades bostäder genom annonser i 

tidningar, numera är internet den främsta källan i sökprocessen, där i princip alla bostäder 

hittas. Hemnet är den ledande bostadssajten, där kan den sökande ange sina specifika krav 

och smidigt få fram passande objekt. Detta har medfört att sökprocessen blivit betydligt 

enklare och snabbare. (Marton, 2011) 

Utöver nätmäklare är lågprismäklare ett begrepp som uppkommit på senare år. Dessa 

aktörers tjänster skiljer sig från de traditionella mäklarnas genom att de har delat upp 

förmedlingsprocessen i flera delar där kunden har möjlighet att välja mellan ett antal 

paketlösningar, innehållande olika många tilläggstjänster. I det minsta och billigaste paketet 

får kunden utföra vissa moment i förmedlingen själv, däremot i det exklusivaste paketet 

ingår betydligt mer, till exempel kan homestyling och flyttstädning ingå, dessa givetvis för ett 

högre pris. (Eneland, 2011) 

4.3 Nätmäklare 

Nätmäklare är ett relativt nytt fenomen som under senare tid fått stor uppmärksamhet i 

media. Nätmäklare är fastighetsmäklare som bedriver sin verksamhet på internet. De har 

samma krav som traditionella mäklare; samma utbildning krävs, de ska vara registrerade 

som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarnämnden, samt följa god fastighetsmäklarsed. 

Nätmäklare har inga fysiska kontor utan bedriver sin verksamhet enbart via internet utan att 
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överhuvudtaget träffa sina kunder, all kontakt sker via internet eller per telefon. Den största 

skillnaden mot traditionella mäklare är det låga och fasta priset. För att kunna erbjuda ett 

lågt pris låter nätmäklarna säljarna utföra en del av arbetet vid försäljningen, exempelvis 

visningen av bostaden.  

Nätmäklare är inte speciellt vanligt förekommande i Sverige. Det finns endast två aktiva 

bolag, Hemverket och Privatmäklaren, som bedriver sin verksamhet enbart via internet. 

Dessa företag startades båda upp under 2006 och har än så länge påvisat en något 

tvivelaktig framgång. De har sedan starten redovisat negativa resultat, med undantag för 

Privatmäklaren som redovisade en knapp vinst för första gången år 2009 (allabolag.se, 

2011). I juni 2010 sattes Hemonline, som var ett av de större nätmäklarbolagen i konkurs 

(Storwall, 2010), efter att år 2008 ha uppvisat en förlust på 4,4 miljarder kronor 

(Hemmingsson Leigard, 2010). 

4.3.1 Tjänster som normalt ingår hos en nätmäklare 

Med de moment som ingår i de traditionella mäklarnas tjänsteutbud som utgångspunkt har 

vi undersökts nätmäklarnas tjänsteutbud, detta genom att granska Hemverkets och 

Privatmäklarens hemsidor (Hemverket, 2011 och Privatmäklaren, 2011a).  

1. Värdering av bostaden. Ett pris på bostaden uppskattas som grundar sig på 

försäljningar av jämförbara objekt. Mäklaren besöker aldrig bostaden och kan därför 

inte ta hänsyn till om bostaden är i bättre eller sämre skick än jämförelseobjekten.  

2. Objektsbeskrivning. Privatmäklaren sänder ut en fotograf som fotar kundernas 

bostäder, hos Hemverket är det säljarens uppgift att själv fotografera bostaden eller 

anlita en fotograf. I de båda fallen är det säljaren som beskriver bostaden i skrift. 

3. Marknadsföring. Bostaden utannonseras endast på internet, då på de vanligaste 

bostadssajterna likt de traditionella mäklarna. Annonsering i tidningar har valts bort 

av kostnadsskäl. 

4. Visning. Säljaren visar själv upp bostaden för potentiella köpare utan en mäklare 

närvarande.  

5. Budgivning. Mäklarfirman sköter budgivningen, förutsättningarna för denna 

bestäms som vid användning av traditionella mäklare utav säljaren och mäklaren 

tillsammans. Både säljaren och potentiella köpare kan följa budgivningen online eller 

via sms och e-mail. 
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6. Försäljning. Nätmäklarna upprättar de avtal och kontrakt som krävs för att 

genomföra bostadsaffären. De är inte närvarande varken vid kontraktskrivning eller 

vid tillträdesdagen utan finns tillgängliga via telefon om frågor uppkommer. 

7. Extra tjänster. Nätmäklarna erbjuder inga extra tjänster utöver själva 

bostadsförmedlingstjänsten.  

4.3.2 Nätmäklares arvoden 

Nätmäklarens mest utmärkande drag är det låga och fasta arvodet.  Hemverket tar 5 000 

kronor i betalt per uppdrag, detta pris betalas oavsett om bostaden säljs eller inte 

(Hemverket, 2011). Privatmäklaren är ett något dyrare alternativ med ett pris på 14 000 

kronor, varav 11 150 kronor endast betalas om bostaden säljs (Privatmäklaren, 2011c).  

4.3.4  Problem med nätmäklartjänsten 

Om bostadsförsäljningar utförda av nätmäklare inte genererar ett lika högt försäljningspris 

som då en traditionell mäklare säljer en bostad är mycket diskuterat och oron för detta är 

stor hos potentiella kunder. En undersökning utförd av Rex och Westling (2009) visar att 

nätmäklares kunder i stort är mycket nöjda med kvalitén på de levererade tjänsterna och är 

även positivt inställda till de momenten i försäljningsprocessen de utfört själva. Dock har 

kunderna inte visat sig vara nöjda med försäljningspriset och inte heller med antalet 

intresserade spekulanter, vilket är två viktiga faktorer vid bostadsförmedlingar.  

Fastighetsmäklarnämnden har varit tveksamma till vissa av momenten i nätmäklarnas 

förmedlingstjänst. Exempelvis anser de att mäklaren i princip bör vara närvarande vid 

kontraktskrivningen och vid tillträdet av bostaden, detta för att kunna gå igenom kontraktet 

ordentligt och försäkra sig om att köparen och säljaren uppfattat avtalsvillkoren för köpet på 

samma sätt. Är mäklaren inte närvarande har han ändå ett ansvar att bland annat informera 

om förutsättningarna för att ett köp ska bli bindande och om de eventuella riskerna med 

försäljningen. En mäklare som inte är närvarande vid några förmedlingsmoment och som 

även är svår att nå på telefon eller via e-mail kan upplevas mycket negativt för kunden. 

Kunden känner då med stor sannolikhet att mäklaren inte är engagerad i försäljningen eller 

oroar sig kanske att affären inte sköts på ett korrekt sätt. (Fastighetsmäklarnämnden, 

2008c).  
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4.4  Jämförelse mellan traditionella mäklare och nätmäklares tjänsteinnehåll 
För att förtydliga skillnaderna mellan traditionella mäklare och nätmäklarnas tjänsteinnehåll 

har tabellen nedan skapats, som ger en överblick över vilka moment som ingår i respektive 

tjänst. 

Tabell 4.1 Jämförelse mellan traditionella mäklare och nätmäklare 

Traditionell mäklare Nätmäklare

1. Värdering Ja Tveksamt*

2. Objektsbeskrivning Ja Nej**

3. Marknadsföring På internet Endast på internet

och i tidningar

4. Visning Ja Nej

5. Budgivning Ja Ja

6. Försäljning Kontraktshandlingar, Kontraktshandlingar, 

närvarande ej närvarande

7. Extra tjänster Ja Nej

 

* Värderingen är tveksam då mäklaren inte ser bostaden, se avsnittet ovan om värdering av bostaden  

** Objektsbeskrivning ingår inte i tjänsten, dock ingår fotografering av bostaden hos Privatmäklaren 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  

Vi litar inte på journalister, ändå läser vi tidningar. Vi litar inte på politiker, ändå går vi och 

röstar. Likaväl anlitar vi mäklare trots att vi uppenbarligen inte litar på dem. Vi människor 

har en förmåga att göra irrationella val. En enkel förklaring till att vi handlar som vi gör kan 

vara att vi primärt upplever att det inte finns några alternativ.  

5.1 Psykologiska faktorer som påverkar våra beslut 

Att människor beter sig olika vid beslutstagande är ett faktum, somliga föredrag alternativ 

som är bekanta och som är allmänt beprövade, dessa personer är försiktiga och väljer det 

säkra före det osäkra, de tar helt enkelt inga risker. Andra uppskattar att nya alternativ 

erbjuds på marknaden, de ser inga problem i att tjänsten är relativt obeprövad utan vill 

gärna vara först att använda den. De traditionella mäklarna är idag det absolut vanligaste 

alternativet och folk är väl medvetna om hur deras tjänst fungerar. Detta kan vara en 

anledning till att personer inte vågar testa nätmäklartjänsten.  

Köpbeslutsprocessen skiljer sig givetvis åt beroende på vad som ska förvärvas. Bostäder är 

de största köpen vi gör, det är mycket kapital involverat och kräver därför mycket 

eftertanke. En fastighetsaffär som går fel kan ge förödande konsekvenser. Detta gör att 

köpbeslutsprocessen blir längre och dessutom mer komplicerad. Både 

informationssökningen och utvärdering av alternativ kommer ta betydligt längre tid och 

kräva mer energi än för ett mindre, mer alldagligt köp. Det blir viktigare att skaffa mycket 

information om varje tänkbart alternativ och även att granska dem i detalj och väga för- och 

nackdelar mot varandra. Även själva köpbeslutet blir besvärligare, trots att köparen är 

införstådd i vad varje alternativ innebär är det inget lätt val. Kanske står valet mellan ett 

relativt säkert alternativ som använts flera gånger tidigare eller ett nytt, okänt alternativ. 

Det skulle kunna vara fallet i valet mellan att anlita en traditionell mäklare och en 

nätmäklare.  

Generellt erhålls mest information från kommersiella källor, främst från företagen själva, 

dessa är dock de konsumenterna litar minst på. Störst tillit läggs till personliga källor, såsom 

familj och vänner, de har inte något incitament att vara oärliga på samma sätt som 

företagen. Att bli rekommenderad en tjänst utav en bekant väger alltid tyngre än reklam 

från ett företag och ju närmre vi står personen i fråga desto mer förlitar vi oss på denne och 

blir då mer benägna att agera efter rekommendationen. Om en nära bekant däremot är 

missnöjda med en tjänst kommer vi troligen aldrig att köpa denna tjänst. Särskilt viktigt bör 

det därför vara för nätmäklarna med sina nya arbetssätt att se till att skapa ett bra word-of-
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mouth genom att se till att kunderna blir nöjda. Det kan medföra att även de mer skeptiska 

kunderna vågar testa deras tjänster om de har bekanta som talar väl om dem. 

Första intrycket som vi får av en tjänst har avgörande betydelse, har en person fått ett 

tveksamt första intryck till nätmäklartjänsten är risken stor att denne håller kvar vid den 

inställningen. Information som talar för tjänsten tolkas då på ett missgynnsamt sätt för att vi 

ska kunna behålla vårt första intryck. Tycker en person att idén med fastighetsförmedling via 

internet verkar oseriös är sannolikheten att denna håller kvar vid den tanken därmed stor, 

vad än informationen tyder på.  

Även nätmäklarnas sätt att marknadsföra sig som det billigaste alternativet kan få liknande 

effekter. Kunder kan reagera misstänksamt på det låga priset, det låter ”för bra för att vara 

sant” och därmed vågar de inte använda tjänsten. I detta fall bör kunden kanske fundera 

över vilket pris som egentligen är orimligt – nätmäklarnas arvode eller de traditionella 

mäklarnas arvode som det sätts i relation till? Tänkas kan att arvodet bör ligga någonstans 

där emellan. De traditionella mäklarnas arvode är i dagsläget väl högt, dock innebär deras 

arbete en ovisshet angående inkomsten då den utgörs av provision, baserat på utförda 

försäljningar. Högre risk bör medföra större belöning, i mäklarens fall ett skäligt arvode. 

Det är viktigt att även köparen accepterar nätmäklaren som sin mäklare. Är många 

potentiella kunder kritiska till nätmäklartjänsten kan det få till följd att färre spekulanter är 

intresserade av bostaden i fråga. Dock bör inte typen av mäklartjänst vara avgörande om 

köparen verkligen är intresserad av objektet, tvärtom skulle denne kunna se det som en 

fördel att en nätmäklare utför försäljningen om han eller hon tror att försäljningspriset 

tenderar att bli lägre då. 

5.2 Relationens betydelse för mäklarkunder  

Som vi beskriver i inledningskapitlet har vi i denna undersökning valt att ur ett 

relationsmässigt synsätt dela in traditionella mäklare och nätmäklare i två skilda 

verksamhetskategorier, där de traditionella mäklarna använder sig av en relationsmässig 

marknadsföring och bygger sin verksamhet på aktiva relationer. Starka relationer kund och 

mäklare emellan är det centrala då de marknadsför sina tjänster. Nätmäklare däremot har 

en mer transaktionsmässig marknadsföring, då det låga priset är i fokus. Det finns givetvis 

relationer även mellan nätmäklare och deras kunder, men deras marknadsföring är mer 

transaktionsorienterad. 
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De traditionella mäklarna använder huvudsakligen ett serviceperspektiv, det passar kunder 

som är beredda att betala lite extra för en helhetslösning. Nätmäklare däremot har gjort ett 

medvetet val att marknadsföra sig som en alternativ aktör till de traditionell mäklare för de 

kunder som letar efter en lösning på kärntjänsten till ett lågt pris. Deras strategier kan 

beskrivas som en kombination av ett prisperspektiv och ett kärnproduktsperspektiv, och 

riktar sig alltså till en marknad som inte värdesätter olika tilläggstjänster och inte heller är 

rädda för att jobba lite själva för att få ett önskvärt pris. Frågan är då bara hur stor denna 

marknad är. Imre Marton, VD för Hemverket, uttrycker sig så här i frågan: ”25 procent är 

redan i båten” och syftar till en undersökning utförd av Hemverket som visar att 25 procent 

av svenska befolkningen är mottagliga för nätmäklartjänsten och kan tänka sig att antingen 

köpa eller sälja en bostad via en nätmäklare (Marton, 2011). Rickard Engström (2011) hävdar 

däremot att ”Intresset för nätmäklarna hos kunderna är i princip obefintligt”, detta anser vi 

vara ett väl pessimistiskt antagande. Hemverkets siffror känns inte heller helt rimliga, det 

bör dock indikera på att det faktiskt finns ett intresse för tjänsten.  

Det finns som tidigare nämnts ett antal anledningar till att kunder inte uppskattar värdet av 

en relation till ett företag och att det högre pris, som denna relation medför, inte är värt att 

betala. Det är därför viktigt för relationsorienterade företag att se till att de har nöjda 

kunder som tycker att de får valuta för pengarna, och helst lite därtill. Då företag som bygger 

sin verksamhet på relationer oftast lägger ner mer tid på varje uppdrag måste de också ta 

ett högre pris för sina tjänster. I punkt ett till tre under rubriken ”Relationsorienterade 

företag” är det upp till företaget att se till att kunden tycker tjänsten lever upp till 

förväntningarna. I dessa tre fall är kunden intresserad av en relation men på grund av för 

höga förväntningar eller ett dåligt utfört arbete från tjänsteleverantören blir de missnöjda. I 

det sista fallet, punkt fyra, är det svårare eftersom kunden endast söker en lösning till 

kärnprodukten, den efterfrågar inte tilläggstjänster och extra service på bekostnad av ett 

högre pris. Att företaget lägger ned tid på att skapa relationer med dessa kunder kommer 

antagligen heller inte leda till någon nytta för någon av parterna.  

De traditionella mäklarnas strategier kräver hög kvalitet på servicen men även att kunden 

förstår servicens nytta för just honom. Missköts dessa uppgifter av de traditionella mäklarna 

kan detta leda till att allt fler kommer att vända sig till nätmäklare i framtiden. Det kan 

beskrivas som att kunder relaterade till punkt ett till tre, under rubriken 

”Relationsorienterade företag”, kan komma att hamna under punkt fyra – kunder som inte 

är intresserade av en helhetslösning utan vill få hjälp med kärntjänsten till ett lågt pris. De 
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traditionella mäklarna bör därför tänka på att vara kundfokuserade för att inte riskera att 

förlora sina kunder till nätmäklare som konsekvens av en dåligt upplevd service. 

5.2.1 Värdet av en relation 

Värdet av en relation är som bekant mycket individuellt, de kunder som är 

transaktionsmässiga i en köpsituation kan givetvis vara aktivt relationsmässiga i en annan 

köpsituation. För nätmäklare handlar det om att försöka hitta de kunder som är 

transaktionsmässiga eller passivt relationsmässiga vid försäljningen av sin bostad, därför bör 

de använda sig av marknadsföring som riktar sig mot denna målgrupp. Att rikta sig till aktivt 

relationsmässiga kunder vore förmodligen bortkastad tid eftersom en bättre lösning för 

dessa finns hos de traditionella mäklarna. Även de traditionella mäklarna har på sätt och vis 

ingen aktiv relation till sina kunder då kunderna inte är ständigt återkommande och en 

relation inte existerar mellan förmedlingarna utan endast under själva tjänsteprocessen. 

Det finns stora fördelar av en relation för kunden, de flesta kunder är antagligen beredda att 

betala extra för en mäklartjänst om de visste att de kunde lita på mäklaren, framför en 

billigare tjänst där det inte finns ett sådan tillit. Minst gynnsamt för kunden är dock att 

betala en stor summa för en mäklartjänst och ändå inte vara helt säker på att mäklaren gör 

ett bra jobb. När en så stor andel av svenska befolkningen är tveksamma över mäklarens 

insats är det nog många som inte tycker att det är värt att betala en så pass stor summa om 

det ändå inte känner tillit. Även sociala fördelar och specialbehandlingar är förmåner som 

många kunder uppskattar, det faktum att traditionella mäklare utför färre förmedlingar än 

nätmäklare på samma gång ger dem möjlighet att lägga mer tid och energi på varje enskild 

kund.  Men framförallt tror vi att de ekonomiska fördelarna som en relation kan bringa är de 

som lockar de flesta, tidsbesparing av att mäklaren utför alla moment av försäljningen är en 

sådan ekonomisk fördel som till exempel kan innebära att kunden inte behöver ta ledigt från 

jobbet vilket kanske hade varit fallet om samme kund istället hade anlitat en nätmäklare. 

Denna alternativinkomst kan då väga tyngre än det låga priset hos nätmäklare.  

5.2.2 Ogynnsamma relationer 

”The dark side” av en relation är ett intressant begrepp i detta sammanhang. Svenskar är så 

pass vana vid det traditionella sättet att förmedla sin bostad att det förmodligen medför att 

en informationssökning av alternativ i många fall inte görs, kunden kan på så vis gå miste om 

alternativ som hade passat denne bättre. Det kan beskrivas som att kundens relation till det 

traditionella förmedlingsförfarandet begränsar dem i deras beslutsprocess. En situation, där 

”The dark side” till följd av en nära relation till en specifik mäklare kan uppstå, är då kundens 
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förväntningar av tjänsten inte kan uppfyllas av den anlitade mäklaren men kunden stannar 

kvar hos som kund och nöjer sig med en sämre tjänst till följd av att relationen har skapat en 

känsla av moralisk plikt att stanna. På grund valet ”loyalty” upprätthålls alltså relationen, när 

kunden borde ha valt ”voice” eller ”exit”.  

Ytterligare ett begrepp som vi vill belysa är ”principal-agent” problemet då detta är högst 

aktuellt för fastighetsmäklare. Vi tror att en orsak till branschens dåliga rykte grundas just i 

detta problem. Det faktum att mäklaren har ett sådant stort informationsövertag gör att 

människor inte har ett val utan måste lita på mäklaren då de inte själva besitter tillräcklig 

kunskap. Samtidigt leder detta övertag till att många säkert blir misstänksamma, inte minst 

med tanke på att denna yrkesgrupp faktiskt har något att vinna på ett ohederligt agerande i 

vissa sammanhang. 

5.2.3 Dyr tjänst => Bra tjänst => Nöjd kund?  

Är den dyraste tjänsten alltid den bästa och leder en bra tjänst alltid till en nöjd kund? 

En billig tjänst kan bli dyr, en kund som anlitar en nätmäklare kommer själv att utföra många 

viktiga moment som möjliggör försäljningen, denne kund har på så vis ett flertal direkta 

relationskostnader som inte förekommer för den som anlitat en traditionell mäklare. 

Relationer mellan nätmäklare och kund medför sannolikt även en högre indirekt 

relationskostnad, exempelvis måste dessa kunder lägga mer egen tid på 

förmedlingsprocessen. De psykologiska relationskostnaderna bygger på tillit till sin mäklare, 

detta är som bekant något som mäklarkåren brottas med och om det finns brist på tillit till 

mäklare kan det kanske upplevas som en fördel att vara delaktig i så många moment som 

möjligt för att då få så stor inblick som möjligt. Dock vill vi poängtera att det kan finnas en 

risk med lite personlig kontakt mellan mäklare och kund då vi tror att mäklares benägenhet 

att handla oetiskt ökar då de aldrig möter sina kunder. Personer som vi aldrig har träffat har 

vi också betydligt lättare att vara oärliga mot. Traditionella mäklare som fysiskt träffat sina 

kunder, varit i deras hem och förmodligen träffat familjerna borde enligt oss ha ett starkare 

moraliskt band till sina kunder. Höga direkta, indirekta och psykologiska relationskostnader 

gör att en eventuellt billig tjänst i slutändan kan bli väldigt dyr. Givetvis finns det inget 

självklart likhetstecken mellan dyrare tjänst och bättre tjänst men att investera i en bra 

tjänst kan generera betydligt lägre relationskostnader, ofta är det nog just därför vi gärna 

väljer mäklare efter goda råd från bekanta, vi vill inte köpa grisen i säcken helt enkelt.  

 

 



35 
 

I teori kapitlet presenteras en ekvation för att kunna räkna ut kundens värde av en tjänst 

(Grönroos, 2007, s. 155).   

 

För att denna ekvation ska vara tillämpbar på mäklartjänster anser vi att en viktig aspekt 

saknas för att kunna uppskatta kundens upplevda värde, denna aspekt är köpeskillingen som 

erhålls vid försäljningen. Som ekvationen ser ut mäter den endast kundens upplevda värde 

under tjänsteprocessens gång, även om kunden får ett högt värde här kommer denne inte i 

slutändan bli nöjd med om köpeskillingen är lägre än önskat. Undersökningen utförd av Rex 

och Westling (2009) visar att kunder till nätmäklare varken är nöjda med antalet spekulanter 

eller med priset som erhålls. Antalet spekulanter i sig torde inte vara av särskilt stort 

intresse, dock finns det troligtvis ett samband mellan antal spekulanter och det slutliga 

försäljningspriset, vilket vi tror är av stor betydelse för säljarna. Det är svårt att tänka sig att 

en kund skulle vara nöjd med en mäklartjänst i sin helhet om denne inte är nöjd med 

försäljningspriset den erhållit. 

En fråga som ofta uppkommer i debatter om nätmäklare är om försäljningspriset når upp till 

traditionella mäklares nivåer. Som bekant har nätmäklarna fasta priser och får ingen 

provision baserad på köpeskillingen. Frågan som uppkommer är om mäklarens incitament 

att få högsta möjliga pris vid försäljningen av bostaden försvinner. Finns det skäl att tro att 

priset skulle bli lägre på grund av valet av en viss mäklartjänst är sannolikheten stor att 

kunden väljer bort denna tjänst. Detta är ett vanligt argument som de traditionella mäklarna 

använder i kampen om kunderna. Lars Eneland (2011), med sin positiva inställning till 

nätmäklartjänster, menar att nätmäklare förmodligen inte kommer komma upp i samma 

prisnivå vid försäljning av vissa bostadskategorier som en traditionell mäklare skulle kunna. 

Främst rör det sig om exklusiva lägenheter i centrala delar i Sveriges storstäder, då 

framförallt i Stockholm. Enligt Lars finns en del riktigt duktiga mäklare som kan pressa priset 

maximalt på sådana bostäder.  

5.2.4 Har mäklaren verkligen kundens bästa i åtanke? 

”Does your real estate agent have your best interest in mind?” Detta är en fråga som 

författarna Steven Levitt och Stephen Dubner ställer i sin bok Freakonomics, som 

filmatiserades 2010. Som nämnts ovan har nätmäklarens incitament att uppnå högsta 

möjliga försäljningspris ifrågasatts, även de traditionella mäklarnas intresse i denna fråga har 

skapat debatter. Levitt och Dubner påstår att mäklare har mer att tjäna på snabba 
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transaktioner snarare än att uppnå högsta möjliga pris. Ett exempel från deras bok visar att 

en skillnad på 10 000 dollar på försäljningspriset endast ger mäklaren 150 dollar, för honom 

är det inte värt att arbeta en extra vecka i kampen om dessa 10 000 dollar då det endast 

genererar småpengar i hans ficka. Mäklaren vill istället hitta nya försäljningsobjekt och 

kommer därför försöka övertala säljaren att acceptera ett lägre bud. ”They’re human beings 

and human beings respond to incentives”. Mäklare är inte dåliga människor, men finns det 

inget incitament att handla för kundens bästa kommer de heller inte motiveras till det. Att 

utföra många försäljningar är alltså det som genererar vinst för mäklaren, inte att höja 

priserna maximalt. Detta ger indikationer på att fasta mäklararvoden inte behöver innebära 

lägre försäljningspriser än vad provisionsbaserade system gör. 

5.3 Bristande tillit för mäklarbranschen  

Om anledningen till att svenskar anlitar mäklare är att de upplever att det inte finns någon 

annan alternativ lösning, kan resultatet av fler aktörer som lyckas slå sig in på marknaden 

och öka utbudet leda till ökad valmöjlighet åt konsumenterna. Denna ökade konkurrens kan 

förhoppningsvis leda till en högre kvalitet på tjänsterna. Konkurrensen som uppkommer till 

följd av att nätmäklare skapar ytterligare ett alternativ åt kunderna sätter press på mäklarna 

och tvingar dem att leverera i kampen om kunderna. Men denna konkurrens mellan 

mäklarfirmorna finns redan, det är ingen brist på mäklare i dagsläget så de oseriösa borde på 

så sätt redan slagits ut. Då det inte verkar vara fallet menar vi att fler antal mäklare inte löser 

problemet med att få bort de tvivelaktiga mäklarna på marknaden, förmodligen eftersom de 

kopierar varandras metoder och priser, kanske skulle vi se ett annat resultat av att 

marknaden istället fick ett större utbud av valmöjligheter för kunderna.  

Som tidigare nämnts har denna bransch ett mycket litet förtroende hos allmänheten. Dock 

har aktörerna ändå fått kunder, då de flesta personer inte har den kunskap eller tid som 

krävs för att sälja sin egen bostad. Att påstå att mäklarbranschen är beroende av ett gott 

rykte för att få kunder, är alltså inte helt sant. I alla fall inte på kort sikt då kunder efterfrågar 

mäklartjänster mycket sällan, på lång sikt bör de dock få problem om de systematiskt 

missköter sina kunder. 

Vi anser att ett så pass dåligt anseende som mäklarbranschen har inte kommer obefogat, 

det är ingen slump att tilliten är så låg utan det måste grundas i något. Det finns självklart 

många seriösa och duktiga mäklare, dock tror vi att denna marknad har flera aktörer som 

utnyttjar sitt övertag i kunskap vilket gör att ett principal-agent-problem uppstår.  
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Vad bottnar då detta dåliga rykte i? Vi tror framförallt att det faktum att mäklare har 

incitament att utföra uppdraget på ett sätt som gynnar dem själva istället för kunden skapar 

utrymme för tvivel och misstankar. Att läkare till exempel har det högsta förtroendet beror 

nog på att detta incitament att handla ofördelaktigt mot sina patienter saknas, läkaren har 

inget att vinna på att ställa felaktiga diagnoser.  

Att komma in som ny aktör på denna hårda marknad, och då särskilt med en helt ny 

affärsstrategi såsom nätmäklarna faktiskt gör, har visat sig vara svårt. De brottas dels med 

marknadens i sig dålig rykte, och även faktumet att de arbetar efter andra metoder gör att 

de möts av ännu mer skepticism. Särskilt svårt tror vi att det kan bli på grund av att deras 

verksamhet är förmedling via internet, då internetförsäljning över lag väcker oro.  

Det går också att vända på resonemanget. Nätförmedlingstjänsten innebär att kunden utför 

många moment i processen, vilket också medför att kunden får en större insyn av 

förmedlingen. Detta bör leda till att kunden får kontroll över situationen och att inget 

händer över dennes huvud. För personer som inte litar på mäklare bör nätmäklartjänsten 

leda till färre situationer där misstro kan uppstå.  

5.3.1 För- och nackdelar med traditionella mäklare och nätmäklare 

Resonemanget ovan visar på att det ofta går att se saken från olika synvinklar, givetvis är det 

likadant med de moment som ingår vid en fastighetsförmedling, nedan diskuteras för- och 

nackdelar med respektive mäklartjänst. 

Värdering. Då värderingen av en bostad endast är en uppskattning av ett sannolikt pris vid 

en försäljning torde detta inte skilja sig åt vid olika typer av mäklartjänst, utan borde snarare 

bero på den specifika mäklaren eller mäklarbolaget i sig. Diskussioner kan föras i oändlighet 

om mäklare har incitament att bedöma priset för högt eller lågt, dock tycker vi att inte att 

detta är relevant i denna rapport och har därför inte valt att diskutera frågan vidare.  

Visning: Enligt traditionella mäklare föredrar en potentiell köpare att visningen av en bostad 

utförs av en mäklare och att säljaren då inte är närvarande, detta främst då det kan kännas 

obekvämt att framföra kritik mot hemmet samt att diskutera för- och nackdelar framför 

denne. (Mäklarringen, 2011b) Nätmäklare hävdar å andra sidan att säljaren är den bäst 

lämpade personen att hålla i visningen då det är han eller hon som vet allra mest om 

bostaden och är bekant med orten. Denne kan dessutom vara mer flexibel att visa sin bostad 

för spekulanter. Många köpare och säljare är också missnöjda med mäklares hantering av 



38 
 

visningar då de ibland missköter sina arbetsuppgifter eller dumpar över ansvaret på en 

assistent, samtidigt som de tar ut höga arvoden (Troedsson, 2011).   

Marknadsföring. Marknadsföringen är onekligen mer omfattande hos de traditionella 

mäklarna, den främsta skillnaden ligger i att de annonserar i tidningar vilket inte nätmäklare 

gör. Hur stor betydelse detta har är inte utrett, dock hittar betydligt fler sina bostäder via 

annonser på internet. Där kan man enkelt hitta de bostäderna som motsvarar ens kriterier, 

till exempel angående storlek och läge, och anpassa sin sökning att endast visa dessa 

alternativ. Enligt flera nätmäklare vi har varit i kontakt med är traditionella mäklarfirmors 

annonser i tidningar endast ett sätt att marknadsföra sig själva, inte för att utbjuda den 

specifika bostaden annonsen visar (Eneland, 2011). Enligt oss borde själva marknadsföringen 

av bostäderna då nås av en lika stor kundkrets hos både de traditionella mäklarna och 

nätmäklarna. Dock är det självklart att föredra att ha ett välkänt varumärke för att kunder 

ska anlita en.  

Även annonsernas utformning tror vi spelar en viktig roll. En annons med texter skrivna av 

en person med stor vana och foton tagna av en professionell fotograf med kunskap om hur 

man på bästa sätt framhäver en bostad istället för en amatörfotograf kommer troligtvis att 

locka fler spekulanter. 

Budgivning. Som framgått tidigare är många konsumenter idag tveksamma till om 

budgivningen går rätt till hos traditionella mäklare. Detta problem kan uppstå som följd av 

att säljaren inte har någon kontakt med spekulanterna eller vet så mycket om dem. Säljarens 

relation till mäklaren är därmed särskilt viktig då en god relation minskar utrymmet för 

misstro, relationen mellan traditionella mäklare och deras kunder är i regel närmare än för 

nätmäklarkunder. Säljare som anlitar nätmäklare har däremot mer kontakt med de 

potentiella köparna och får därmed mer inblick i budgivningen.  

Försäljning. Traditionella mäklares närvaro vid kontraktsskrivning och stöd vid andra 

moment av försäljningen har troligen positiv betydelse för de flesta kunder, främst just för 

tryggheten det innebär att veta att förmedlingen går rätt till så att inga juridiska problem 

uppstår senare. Frågan är om denna trygghet går att skapa på andra sätt. 

Bostadsförsäljningar sker med standardiserade kontrakt och behöver inte vara särskilt 

komplicerade. Om kontrakten i princip ser likadana ut är det kanske tillräckligt för mäklaren 

att ha telefonkontakt med parterna vid kontraktsskrivningen för att försäkra att de är 

införstådda i varderas förpliktelser i samband med försäljningen, såsom nätmäklare gör.  
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5.4 Teknisk utveckling förändrar branscher   

Att branscher, såsom resebranschen och banksektorn, har förändrats mycket under kort tid 

till följd av den tekniska utvecklingen, ser vi som en indikation på att även mäklarbranschen 

skulle kunna ändras. I början var kunderna säkerligen skeptiska mot den nya tekniken och 

förfaringssätten, många har onekligen ifrågasatt till exempel om det verkligen är säkert att 

betala över internet. Denna skepticism upplever nätmäklarna i dagsläget. Dock övervann de 

förändrade branscherna denna tvekan, samhället har förändrats; internet har fått en allt 

viktigare roll samtidigt som relationer kund och företag emellan har blivit mindre täta och 

frekventa. Vi tror att det är mycket möjligt att även mäklarbranschen kommer utvecklas i 

denna riktning, dock kommer det att ta längre tid än i andra branscher då denna bransch har 

färre transaktioner, se avsnittet nedan. Ännu ett särdrag som kännetecknar branschen är att 

förmedlingarna innebär stora kapitalinsatser i jämförelse med exempelvis köp av en resa. 

Misstag vid en bostadsaffär kan ge förödande konsekvenser, därav blir man mindre benägen 

att ta risker och pröva nya alternativ. Detta gör en förändring i mäklarbranschen mer 

komplext.   

5.4.1 En bransch med få transaktioner 

Mäklarbranschen har en lång historia och genomgått en hel del förändringar, dessa har dock 

skett successivt under en lång tidsperiod. Att sälja eller köpa en bostad är ingen vardaglig 

process, enligt Lars Eneland (2011), VD för A-mäklarna, är den genomsnittliga 

innehavsperioden för en bostadsrätt 7-8 år och för en fastighet betydligt längre. Att vi gör så 

pass få transaktioner av bostäder per person bidrar till att varje individ också har lite 

erfarenhet av branschen. 

Att skapa ett gott rykte tar lång tid i alla branscher. Mäklarbranschen med få transaktioner 

som utmärkande drag gör inte denna process snabbare. Även ett bra word-of-mouth tar 

betydligt längre tid att sprida. Nätmäklare som nytt fenomen i en gammal bransch med 

mycket tradition kommer antagligen under lång tid behöva tampas med denna utmaning om 

de ska kunna bli en stor konkurrent på marknaden. Dock tror vi att det kan vara en fördel för 

nätmäklarna som ny aktör att ”stamkunder” inte existerar på samma sätt som i många andra 

branscher eftersom kunder inte i lika stor utsträckning återgår till samma mäklare flera 

gånger.   
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5.5  Sammanfattning av analysen 

Det kan konstateras att nätmäklarnas framtid är en komplex fråga där många faktorer spelar 

in. Nedan följer en sammanfattning av vår analys med de punkter som vi anser har störst 

påverkan. 

 Vi människor tenderar att ta beslut som är bekanta för oss, detta gör det svårare för 

nätmäklare, som ny aktör, att få kunder. Inte minst när det gäller ett så pass viktigt 

beslut som en bostadsförsäljning vill kunden välja ett beprövat alternativ. 

 Vissa kunder värdesätter en nära relationen till mäklaren, dessa kunder kommer 

förmodligen alltid att välja en traditionell mäklare. Andra ser inte nyttan av 

relationen och utgör därmed en potentiell kundbas för nätmäklarna.  

 Nätmäklarna erbjuder ett mycket lågt pris på sin tjänst. Dock behöver säljaren lägga 

ner betydligt mer egen tid och energi, vilket också är en kostnad. Nätmäklarnas pris 

blir därför inte lika lågt, i relation till de traditionella mäklarnas, som det först verkar. 

Även spekulationer om ett lägre försäljningspris med nätmäklare gör personer 

mindre belägna att prova tjänsten, även då detta inte är bevisat. 

 Dagens problematik inom mäklarbranschen bottnar huvudsakligen i den bristande 

tilliten till mäklarna, detta kan tala både för och emot nätmäklartjänsten. 

Nätmäklare brottas dels med branschens i sig knappa tillit och har dessutom en ny 

förmedlingsmetod som skapar ytterligare ifrågasättande hos kunderna. Dock är 

nätmäklarkunderna mer delaktiga i förmedlingsprocessen, vilket skapar större insyn 

och därmed mindre utrymme för misstro. 

 Teknikens utveckling har resulterat i många branschförändringar, även 

mäklarbranschen har blivit mer internetanpassad. Nätmäklarna har tagit 

utnyttjandet av internet ytterligare ett steg då tjänsterna är helt internetbaserade, 

detta ger indikationer på att en förändring kan ske även i mäklarbranschen. 
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6. SLUTSATS  
 

“All business is based on relationships. The firm only has to make them visible and 

meaningful for its customers – provided that the customers want that.” 

Precis som citatet ovan säger måste de traditionella mäklarna göra relationerna synliga och 

meningsfulla för kunderna (Grönroos, 2007, s. 23). En kund som inte ser meningen med en 

relation kommer inte att värdesätta den utan prioritera ett alternativ som erbjuder lägre pris 

på tjänsten. Även då de traditionella mäklarna lyckas med att göra relationen både synlig 

och meningsfull finns det kunder som inte efterfrågar en relation till mäklaren 

överhuvudtaget, en kundbas som de traditionella mäklare inte kan tillfredsställa, för vilka 

nätmäklartjänsten är mer optimal. Exempelvis för personer bosatta i mindre orter där inga 

mäklarfirmor finns är nätmäklare ett bra alternativ. För relativt lättsålda bostäder, främst 

mindre lägenheter i storstäder där efterfrågan på bostäder är hög, bör nätmäklartjänsten 

också fungera väl. Så även för de kunder med bristande tillit till mäklare som önskar en 

större överblick i förmedlingsprocessen är nätmäklartjänsten ett alternativ. 

Vår undersökning visar därmed att det finns en marknad för nätmäklartjänster. Dock passar 

den långt ifrån alla, det kommer alltid att finnas de som inte har tid eller lust att aktivt delta i 

förmedlingsprocessen och därmed är beredda att betala ett högre pris för tjänsten. Likaså 

personer med exklusivare bostäder tror vi även i framtiden kommer att anlita traditionella 

mäklare då de sannolikt kommer erhålla en högre köpeskilling vid en försäljning än vid 

användandet av en nätmäklare.  

Som marknaden har sett ut har det inte varit kundens egna val att välja den dyrare 

helhetslösningen som de traditionella mäklarna erbjuder, utan det har snarare inte funnits 

något alternativ. Nätmäklarna bidrar med ett sådant alternativ och gör det möjligt för 

kunden att göra ett val; helhetslösning till högre pris eller avstå från extra service och betala 

mindre. 

Att det finns en potentiell kundkrets för nätmäklare har vi alltså konstaterat, men är dessa 

kunder mottagliga för en sådan förändring? Det missnöje som finns bland kunderna tyder på 

att en förändring är möjlig. Något måste hända i branschen för att aktörerna ska få 

incitament att agera exemplariskt, detta incitament kan vara att, vid en eventuell 

konkurrens, behålla sina kunder. Även den teknologiska utvecklingen som ständigt sker ger 

anledning att tro att mäklarbranschen, som så många andra branscher, kommer att 

genomgå en förändring till en mer internetanpassad marknad. Vi tror att dagens missnöje 
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hos de traditionella mäklarkunderna, i kombination med de möjligheter som internet ger 

som distributionskanal, gör att nätmäklare är helt rätt i tiden och om de sköter sina kort rätt 

kan ge bidrar till en förändring av branschen.  

Som det ser ut idag har nätmäklarna främst tagit marknadsandelar av de som vi kallar 

självmäklare och alltså inte från de traditionella mäklarna, vi tror dock att det är en tidsfråga 

tills de traditionella mäklarna måste anstränga sig hårdare för att behålla sin överlägsna 

ställning på marknaden. Även om vi inte tror att nätmäklarna kommer konkurrera ut de 

traditionella mäklarna kan deras uppkomst leda till positiva effekter såsom humanare priser, 

då de traditionella mäklarnas priser sätts i relation till nätmäklarnas. Att mäklartjänsten kan 

delas upp i olika delar gör att den blir mer transparant och jämförbar för kunden, på så vis 

blir det möjligt att se hur mycket som betalas för varje moment, vilket kan leda till att de 

traditionella mäklarna tvingas sänka sina priser för att inte riskera att kunderna upplever att 

de betalar ett överpris. Nätmäklarnas tjänst skapar även en valmöjlighet för de kunder som 

inte är i behov av en helhetslösning men som heller inte är kunnig nog att utföra 

förmedlingen helt på egen hand. 

Att nätmäklare som ytterligare aktör på marknaden skulle konkurrera ut de oseriösa 

aktörerna är inte troligt eftersom det i dagsläget inte är någon brist på mäklare, snarare 

tvärtom, borde vi redan ha sett en sådan effekt. Det behövs alltså inte fler aktörer, utan en 

bredare variation av tjänster för kunden.  

Ett tänkbart scenario, förutsatt att nätmäklartjänsten visar sig göra succé hos svenskarna, är 

att de äldre, väletablerade aktörerna ser möjligheterna i tjänsten och väljer att utöka sitt 

eget tjänsteutbud till att även erbjuda nätförmedling. Detta kommer leda till att de inte bara 

verkar som konkurrenter inom samma bransch utan även konkurrerar med samma tjänst.  

Ett annat alternativ är att de traditionella mäklarbolagen köper upp de existerande 

nätmäklarfirmorna och på så sätt slår ut dem från marknaden. De renodlade nätmäklarna 

försvinner då från marknaden, men deras tjänst lever kvar. Således har vi, efter att ha 

genomfört denna undersökning, kommit fram till följande: 

Nätmäklartjänsten kommer i framtiden att ha en etablerad plats på den svenska marknaden 

och vara ett alternativ till den traditionella mäklartjänsten. 
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