
 

 

 

 
 

 
 

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete  nr. 216 
Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling Kandidatnivå, 15 hp 
Fastighetsförmedling 
 

   

Författare:  Handledare: 
   Victor K Nathanson 
Haris Zaimović  

 
Stockholm 2014 

Andreas Fili 

   

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hemnet 
Viktiga händelser som format tjänsten 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

Bachelor of Science thesis  
  

  Title: Hemnet – Viktiga händelser som format tjänsten   

Authors: Victor K Nathanson, Haris Zaimović  

Department: Real Estate and Construction Management  

Bachelor Thesis number: 216  

Supervisor: Andreas Fili  

Keywords: Hemnet, critical events   

   

Abstract 
 

In recent time Hemnet has faced an intensified criticism because of the latest 

introduction of ad-fees, and not least because of the take-over regarding Swedbank 

Fastighetsbyrån and Svensk Fastighetsförmedling. There is a growing concern amongst 

real estate agents about the development for which the Swedish real estate advertising 

market is taking. Many of the competitors on the market that have previously 

experienced difficulties in establishing on the market now see their opportunity to make 

use of the situation that has emerged regarding Hemnet. By offering better and more 

lucrative terms they could potentially bring in enough real estate agencies to pose a real 

threat on the advertising market. 

 

Hemnet is part-owned by four organizations, Fastighetsbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling, Mäklarsamfundet and Fastighetsmäklarförbundet. All of which 

have a 25 percent share in Hemnet. With Fastighetsbyrån now possibly taking-over 

Svensk Fastighetsförmedling, their share would rise to 50 percent. Many are those who 

have expressed their worry and anger with the whole situation and within the real 

estate industry a sigh of disappointment is spreading given the way Hemnet is 

developing. 

 

The vision was never to become a profit-driven platform, but a fair and just platform 

owned by the real estate agents, to escape the dependency-state and growing ad-costs 

for which they otherwise would have to pay the newspapers. It proved important to use 

the internet in its early stages to build a good platform from where they could compete 

with the newspapers.  

 

It turned out to be a successful move and Hemnet soon became a leader on the market, 

by some regarded as nothing short of a monopoly. Hemnet is now being challenged 

perhaps for the first time from all sides in form of competitors, but even by its own 

organization. A tough period awaits Hemnet with their over a decade long market 

leading position at stake  
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Sammanfattning 

 
Hemnet har på senare tid mötts av en allt starkare kritik då annonsavgifter införts och 

inte minst på grund av Swedbank Fastighetsbyråns uppköp av Svensk 

Fastighetsförmedling. Allt fler fastighetsmäklare oroar sig för vilken utveckling som 

väntar den svenska bostadsannonsmarknaden. Många av de konkurrenter som tidigare 

har haft svårt att etablera sig på bostadsannonsmarknaden ser nu sin möjlighet att 

utnyttja situationen som uppstått kring Hemnet till sin egen fördel. Genom att erbjuda 

bättre och mer luktrativa villkor kan man potentiellt knyta till sig tillräckligt många 

fastighetsmäklarbyråer för att utgöra ett riktigt hot på bostadsannonsmarknaden. 

 

Hemnet ägs idag av fyra organisationer, Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, 

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarsamfundet. Samtliga ägare förfogar över 25 

procent var. Nu när Fastighetsbyrån eventuellt ingår i en företagskoncentration med 

Svensk Fastighetsförmedling kommer deras ägarandel att bestå av 50 procent av hela 

Hemnet. Många har uttryck sin oro och ilska över situationen och inom branschen är 

man missnöjd med den utveckling som Hemnet är på väg mot.   

 

Syftet hade aldrig varit att bli en vinstdrivande plattform, utan att mäklarbranschen 

skulle ha sin egen och rättvis annonskanal för att slippa kostnader och en 

beroendesituation där andra parter skulle få ett inflytande och makt över 

annonsmarknaden. Det var viktigt att utnyttja internet i ett tidigt skede för att på så sätt 

skapa sig ett bra utgångsläge för att kunna utmana tidningsbranschen från.  

 

Det visade sig bli en lyckad satsning och Hemnet utvecklades till att bli en 

marknadsledande dominant som enligt vissa i det närmsta haft ett monopol på 

bostadsannonsmarknaden. Nu utmanas Hemnet kanske för första gången på riktigt 

allvar från flera olika håll av både konkurrenter men även av den egna organisationen. 

En tuff period väntar Hemnet och den marknadsledande roll man haft i snart över ett 

decennium står som insats.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I december 2013 köper Swedbank Fastighetsbyrån upp Svensk Fastighetsförmedling 

och äger därmed 50 procent av Hemnet. Förutom ägarandelen i Hemnet så kontrollerar 

Swedbank nu Sveriges i särklass två största fastighetsmäklarföretag, Fastighetsbyrån 

och Svensk Fastighetsförmedling. Affären har mötts av kritik från olika håll då den anses 

skapa en monopolliknande situation i många av de kommuner där Fastighetsbyrån och 

Svensk Fastighetsförmedling redan tillsammans är de största aktörerna. Den nya 

företagskoncentrationen utgör cirka 37 procent av marknaden och i 132 kommuner blir 

marknadsandelen mer än 50 procent. Vidare i 40 kommuner överstiger 

marknadsandelen 70 procent. En granskning av affären inleddes i slutet av januari 2014 

som innebär att Konkurrensverket fryser uppköpet tillsvidare under tiden man 

utreder.1 

  

Dagens Industri publicerade senare samma månad en artikel i debatten om uppköpet 

där Erik Wikander, VD för Mäklarhuset och tidigare styrelseledamot i Hemnet samt 

Mäklarsamfundet, uttalar sig kritiskt mot Swedbank Fastighetsbyråns uppköp av Svensk 

Fastighetsförmedling. Han tar upp aspekten av att Swedbank Fastighetsbyrån i 

praktiken kommer att kontrollera 75 procent av aktierna och därmed alla eventuella 

utdelningar som görs i Hemnet. Tillsammans med Fredrik Helmstrand, VD för 

Skandiamäklarna utgör de en del av den allt växande opposition mot Hemnets rådande 

ägarförhållanden. Situationen anses vara ohållbar till den grad att flera mäklarbyråer på 

sikt kan komma att lämna Hemnet och istället vända sig till andra alternativ på 

marknaden.2 

 

I början av 2014 skriver Anders Kyhlstedt, VD för bostadssöktjänsten Booli, en 

debattartikel där han framför sina åsikter i den rådande debatten rörande Hemnets 

ägarförhållanden. I artikeln kritiserar han Swedbank Fastighetsbyråns köp av Svensk 

Fastighetsförmedling där han menar på att den monopolartade ställningen som 

Fastighetsbyrån får på marknaden kan komma att leda till en negativ utveckling för 

bostadsmarknaden i flera led. Han betonar vikten av att kunna erbjuda privatpersoner 

en stark plattform att sälja sina bostäder på, utan att nödvändigtvis behöva blanda in en 

fastighetsmäklares i affären. 

 

Vidare beskriver Kyhlstedt hur läget på bostadsannonsmarknaden såg ut då han 

startade upp sin tjänst för sex år sedan. Han menar på att de ”icke-vinstdrivande 

branschinitiativen” så som Mäklarsamfundet, Hemnet och Svensk Mäklarstatistik har 

                                                 
1
 http://www.di.se/artiklar/2013/12/16/swedbank-skapar-ny-maklarjatte/ 

2
 http://www.di.se/artiklar/2013/12/18/ny-strid-om-hemnet/ 
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blivit vinstdrivande och lagt grunden för en marknadsdynamik som nästintill 

omöjliggjort bostadsförsäljningar utan hjälp av en fastighetsmäklare. Han skriver att det 

som privatperson blir och är oerhört svårt att konkurrera på acceptabla villkor med 

fastighetsmäklarbyråerna när det kommer till annonseringsmöjligheter. Alla mäklare 

som gemensamt skapat Hemnets framgång kommer nu tvingas att bidra till dess ägares 

vinst. Utvecklingen pekar inte åt rätt håll när Fastighetsbyrån i och med uppköpet 

gradvis erövrar större andelar på bostadsannonsmarknaden, med hjälp av bland annat 

Hemnet som ett centralt verktyg.3 

  

För första gången ser det ut som att en större omgruppering inom Hemnet är på väg att 

ta form. Allt fler fastighetsmäklarbyråer har börjat se sig om för andra lösningar och 

alternativ för annonseringsmöjligheter då situationen blir allt mer komplicerad att 

förhålla sig till. Det är ett viktigt beslut för fastighetsmäklarbyråerna att ställning till 

gällande var man tänker fortsätta att annonsera i framtiden. Detta är ett skede i 

Hemnets historia som på allvar kan skaka om grunden på vilken plattformen vilar. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Den centrala utgångspunkten för uppsatsen utgörs av en redogörelse för Hemnets plats 

sett ur både ett konsument- och marknadsperspektiv. I ett senare skede analyseras den 

betydelsen som plattformen har haft för hela marknaden historiskt sett. Detta för att 

bättre förstå situationen som den är idag, hur det har kommit till denna kritiska punkt. 

Vidare är vi intresserade av att med hjälp av den historiska aspekten diskutera vilken 

framtida utveckling Hemnet kan tänkas gå mot. Detta kopplas till 

annonseringsmöjligheterna för fastighetsmäklare och hur Hemnet som centralt verktyg 

kan påverka hur fastighetsmäklare väljer att annonsera framöver. 

 

Enligt Sifo-undersökningar har Hemnet ett stort antal potentiella bostadsköpare som i 

första hand vänder sig till deras tjänst för titta på bostadsannonser. Detta kan vara en 

anledning som i förlängningen leder till en dominant ställning på 

bostadsannonsmarknaden. Vi vill undersöka och analysera vilka bakomliggande 

faktorer som har gjort att Hemnet fått möjligheten att växa till en så pass stark aktör, 

samt vad detta innebär för fastighetsmäklarnas annonseringsmöjligheter. Analysen är 

även tänkt att beröra den nämnda ställningen som Hemnet har på dagens marknad sett 

ur ett konkurrensperspektiv, samt vad det har fått för effekter för konkurrensläget i 

stort. 

 

Vi ämnar dessutom diskutera och förtydliga hur Hemnet har utvecklats till den centrala 

plattformen för fastighetsmäklarnas bostadsannonsering i Sverige. Har visionerna som 

                                                 
3
 http://www.svt.se/opinion/swedbanks-marknadsmonopol-gor-mig-morkradd 
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fanns från början bevarats och förädlats genom åren eller finns det vissa kritiska 

händelser att titta närmare på som eventuellt har omdefinierat Hemnet som tjänst. 

 

Vidare har vi för avsikt att belysa den rådande debatten som rör Hemnets 

ägarförhållanden, för att få en övergripande bild och sätta det i kontrast mot det 

rådande konkurrensläget. Noterbart är att det på den senaste tiden vuxit fram nya sök- 

och annonseringstjänster på bostadsannonsmarknaden. Kan detta tänkas vara en 

reaktion mot den position som Hemnet innehar på annonsmarknaden. Finns det en 

trend att analysera som på sikt kan utgöra ett potentiellt hot mot Hemnet.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en analys av Hemnets uppkomst, historia och betydelse 

på bostadsannonsmarknaden, samt redogöra för vad Hemnets dominerande ställning 

haft för effekter sett till utvecklingen och konkurrensläget på marknaden i ett 

konsument- och marknadsperspektiv. Konsumenterna blir i det här fallet både 

fastighetsmäklarna som väljer annonstjänst, men även bostadsäljarna som måste ta 

ställning tillsammans med fastighetsmäklaren var de vill att deras objekt ska synas. 

1.4 Frågeställningar 
Varför startades Hemnet och vilka visioner fanns? 

Vilka kritiska händelser har föranlett Hemnets utveckling? 

Vilka är Hemnets konkurrenter och hur skiljer de sig från Hemnet? 

Vilka hot finns det mot Hemnets marknadsställning? 

Vilken betydelse har Hemnet för bostadsannonsmarknaden? 

1.5 Disposition 

Inledning – I den första och inledande delen av uppsatsen lägger vi grunden för 

innehållet med hjälp av en bakgrundsbeskrivning och syftet med arbetet. 

Metod – I den andra delen av uppsatsen beskriver vi det metodiska angreppssättet för 

med vilket uppsatsen är framarbetad. 

Teori – I den tredje delen av uppsatsen finns de teoretiska referensramarna som ligger 

till grund för analys- och diskussionsdelen. 

Empiri – I den fjärde delen av uppsatsen presenterar vi resultaten av intervjuerna och 

återger intervjuobjektens centrala argument och åsikter.   

Analys och diskussion – I den femte delen av uppsatsen analyseras informationen 

som lagts fram med hjälp av empirin och här kommer vi även diskutera för- och 

nackdelar samt följderna, sett till frågeställningarna som formulerats, med hjälp av de 

referensramar som återfinns i teori-delen. 

Slutsats – I den sjunde och avslutande delen av uppsatsen summerar vi och redogör 

för de svar gällande syftet och frågeställningarna som vi kommit fram till.  
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2. Metod 
 

Den vetenskapliga metod som kommer att tillämpas är kvalitativ forskning, främst i 

form av genomförandet av intervjuer. Dessa intervjuer ämnar vi sedan analysera med 

hjälp av teori som behandlar, och är relevant för, uppsatsens frågeställningar. 

 

Vi har tänker analysera den svenska bostadsannonsmarknad med Hemnet som fokus 

genom att intervjua representanter med olika perspektiv, för att i ett senare skede av 

uppsatsen sammanställa alla olika åsikter och presentera den insamlade kunskapen om 

marknaden. Det är av stor vikt att vi på ett objektivt sätt återger för flera olika 

infallsvinklar, för att på så sätt få en tydlig och övergripande bild av 

problemformuleringarna som vi tänker redogöra för. 

 

Det tillvägagångssätt vi tänker använda oss av, som hjälp när vi ska analysera 

informationen vi samlat in, är baserat på ”critical events”-teori. Det innebär att vi 

kommer försöka att med hjälp av personer inom organisationerna identifiera och ta ut 

kritiska händelser, samt utifrån sett försöka titta på vilka kritiska händelser som format 

Hemnet i ett historiskt perspektiv. Detta begrepp och hur det tillämpas kommer vi att 

beskriva mer ingående senare i uppsatsen.    

 

2.1 Avgränsningar 
För att uppsatsen ska hålla en relevans kommer vi att göra vissa avgränsningar. Viktigt 

för oss är att göra en, till den grad det är möjligt, objektiv analys av dagens 

bostadsannonsmarknad med Hemnet som utgångspunkt. Vi har inga intentioner att 

granska eller på något annat vis redogöra för huruvida enskilda aktörers 

marknadsställning kan anses vara oetisk, eller ta ställning på något sätt i det 

perspektivet.  

 

Uppsatsen kommer att behandla dominerande marknadsställningar sett utifrån 

Konkurrensverkets rekommendationer. Det finns inget syfte med uppsatsen att 

fastställa om monopol föreligger eller i övrigt komma fram till slutsatser av liknande 

karaktär. Vidare har vi valt att fokusera på den internetbaserade 

bostadsannonsmarknaden. Det finns ingen avsikt med uppsatsen att jämföra Hemnet 

med andra icke-internetbaserade plattformar för bostadsannonsering, så som 

exempelvis skyltfönster eller papperstidningar. 
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2.2 Datainsamling 
 

Den insamlade informationen kommer att vara av typen primärdata, vilken vi själva 

samlar in i form av intervjuer. Information som utgör uppsatsens teoridel kommer att 

vara sekundärdata i form av litteratur, tillgänglig statistik och annan tidigare forskning 

på området. 

 

Gällande intervjuerna tänker vi kontakta en rad olika personer. Dessa väljer vi utifrån 

tidigare uttalanden och med ambitionen att få representera olika hållningar i frågan för 

att i den mån det är möjligt försöka undvika att en överrepresentation av någon part 

genomsyrar uppsatsen. Vi vill samla vad vi anser kommer vara ett brett och rättvist 

urval utav representanter med god insyn i branschen. 

 

Respondenterna kommer till viss del utgöras av representanter från Hemnets ägare och 

nuvarande styrelse, där även tidigare styrelsemedlemmar blir intervjuade för att ge 

uppsatsen en historisk tyngd. Andra respondenter utgörs av kritiker till Hemnets 

rådande ägandeförhållanden och utvecklingen för plattformen, varav en av dessa är en 

tidigare styrelseledamot. Vi tänker räven låta andra konkurrenter till Hemnet på 

bostadsannonsmarknaden göra sig hörda för att bidra till en heltäckande bild av 

konkurrensläget.  

 

I fråga om Hemnets dominans på annonsmarknaden menar vissa kritiker på att Hemnet 

missbrukat sin marknadsställning. Med detta som underlag kommer vi att kontakta och 

intervjua Konkurrensverket för att för att belysa hur komplicerade vissa frågeställningar 

och situationen på marknaden som sådan kan vara. Konkurrensverket, i egenskap av 

statlig myndighet, ska i en viss mening säkerställa en opartisk ställning och tillföra 

uppsatsen expertis på området. Från Konkurrensverket är det  tre olika specialister vi 

kommer att intervjua. En specialist inom missbruk av dominans och två specialister 

inom koncentrationsärenden. 

 

Syftet med intervjun gällande den internationella vinkel är att förhoppningsvis kunna 

presentera en motvikt till den svenska bostadsannonsmarknaden. Att sätta bostad- och 

annonsmarknaden i kontrast mot andra länder för att på så sätt tydliggöra eventuella 

skillnader som kan utgöra intressanta faktorer för hur situationen har kommit att 

utvecklas. 

 

I övrigt är tanken med valet av metod att analysera intervjuerna mot bakgrunden av 

teorin för att med olika jämförelser hitta intressanta kopplingar till relevant forskning 

på området som ska hjälpa att redogöra för våra frågeställningar. 
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Följande personer har intervjuats:  

 

 Kenny Genborg, grundare och representant i den första Hemnet-styrelsen 

 Laurie Chapman, samordnare av den första Hemnet-styrelsen 

 Per Johnler, VD Swedbank Franchise, ordförande för Hemnet samt 

Fastighetsbyrån 

 Catarina Löfberg, styrelseledamot Mäklarsamfundet 

 Erik Wikander, VD Mäklarhuset, tidigare styrelsen i Hemnet och 

Mäklarsamfundet 

 Anders Kyhlstedt, VD och grundare Booli 

 Robin Suwe, huvudansvarig Blocket Bostad 

 Trine Osen Bergqvist, biträdande enhetschef på Konkurrensverket 

 Maria Ulfvensjö Baltatzis, specialist på koncentrationsärenden hos 

Konkurrensverket 

 Åsa Käfling, projektledare hos Konkurrensverket i ärendet gällande uppköpet 

 Göran Pagrot, Fastighetsmäklarförbundet samt internationell erfarenhet 
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3. Teori 
 

På senare tid har konkurrensrättens betydelse i det dagliga arbetet för bland annat 

domare, jurister och lagstiftare fått en allt tydligare koppling till ekonomi och ekonomisk 

teori. Det har blivit allt vanligare att konkurrensrättsliga mål diskuteras i ekonomiska 

termer och berör ekonomiska begrepp som marknadsmakt, inträdesbarriärer och att 

undersöka deras respektive effekter på marknaden4.  

 

För att bättre förstå aspekterna i konkurrensrättsliga frågeställningar anses en 

grundläggande kunskapsnivå inom ekonomisk teori vara en förutsättning. 

Konkurrenspolitik är ekonomisk politik inbegripet med ekonomiska strukturer, 

ekonomisk ledning och ekonomiska effekter5. Därför har vi valt att presentera olika 

teorier och begrepp inom ekonomisk teori som är relevanta för uppsatsen. I den här 

delen redogör vi för bland annat olika typer av marknader och vilka effekter olika 

marknader kan tänkas få sett till konkurrensläget och hur det påverkar dynamiken. Vi 

kommer senare i uppsatsen att analysera och diskutera teorin som presenteras här och 

försöka göra kopplingar till situationen på den svenska marknaden med Hemnet som 

fokus.  

 

3.1 Monopolteori 
 

Ett viktigt förtydligande är skillnaden på monopol sett till den ekonomiska betydelsen 

och sett till den lagliga betydelsen. Inom ekonomi beskrivs ett monopol som en marknad 

med en ensam aktör. I rättslig mening anses ett monopol föreligga när ett företag har en 

signifikativ marknadsdominans och möjlighet att sätta priser utan att ta hänsyn till 

andra konkurrenter.6 

 

Inom nationalekonomi brukar man prata om att en marknad kan anta två extrema 

ytterlägen, perfekt konkurrens och monopol. Ett monopol beskrivs ofta som en marknad 

med endast en producent och flera konsumenter. För att ett monopol enligt teori ska 

föreligga har endast ett företag möjlighet att på egen hand bestämma priset på 

marknaden Företaget i fråga har då absolut marknadsmakt. På en sådan marknad utan 

konkurrens kan en ensam aktör låta kostnaderna stiga utan att det får dramatiska 

konsekvenser. 

 

                                                 
4
 Faull, Jonathan och Nikpay, Ali, The EC Law of Competition, 2007, s.4.   

5
 Faull & Nikpay s.4. 

6
 Blinder, Alan, Baumol, William och Gale, Colton, Microeconomics: Principles and Policy, 2001, s.212. 
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Monopol och marknadsdominans uppkommer som en produkt av stora inträdeshinder, 

så kallade ”barriers to entry” som vi kommer gå in djupare på senare i uppsatsen, där 

dessa hinder sätter stop för nya potentiella konkurrent att etablera sig på marknaden. 

Det finns olika typer av inträdesbarriärer7 som leder till främst tre typer av monopol: 

lagliga, naturliga och statliga.8 Ett lagliga monopol kan dessa förekomma bland annat i 

form av patent, ett slags monopol på att få tillverka en produkt. Det kan även vara en 

fråga om monopol på att få framföra och sprida en text eller musikstycke i form av 

upphovsrätt. 

 

Naturliga monopol uppstår i branscher med stora investerings- och kapitalkostnander 

för att komma in på marknaden. Det naturligt monopolet beskrivs av nationalekonomer 

som vanligt förekommande i branscher där kostnaden för produkten sjunker för ökat 

antal kunder, vilket ger att det blir billigast för kunderna är om endast en aktör 

levererar produkten9. Det vill säga när produktionstekniken för en vara eller en tjänst är 

sådan att kostnaden är lägre med ett stort företag än flera små. Ett naturligt, som med 

många andra, monopol kan vara besvärligt för marknaden då en ensam säljare har 

möjligheten att sätta priser utan att ta hänsyn till några konkurrenter. Det är inte helt 

ovanligt att staten tar över dessa monopol eller reglerar med hjälp av statliga 

verksamheter för att undvika en situation om överprissättning.10  

 

I vissa fall införs statliga monopol där all form av konkurrens är förbjuden enligt lag, för 

att säkra upp skatteintäkter, kvalité, reglera prissättning eller för att kontrollera 

konsumtionen för en viss typ av vara11. Ett exempel är den svenska statens monopol på 

försäljning av alkohol. Statligt reglerade monopol är en het och omdebatterad fråga där 

konkurrensaspekten ofta är en av utgångspunkterna. 

 

I sin bok Markets in the name of Socialism: The Left-Wing origins of Neoliberalism (2011) 

beskriver Johanna Bockman att en fri marknad är att betraktas som en marknad där 

konsumenterna tillåts att välja fritt och där företag konkurrerar med varandra med att 

producera bästa kvalitet till lägsta pris, utan att staten ingriper. I en sådan situation 

anses marknaden uppnå en hög effektivitet som sällan anses vara fallet på en stängd 

eller kontrollerad marknad som bland annat kan regleras av staten eller där 

lagstiftningen öppnar för inträdesbarriärer eller fixerade priser för att ta några exempel. 

 

                                                 
7
 Vi använder inträdesbarriärer som den svenska översättningen till ”barriers to entry” 

8
 Goodwin, Nelson, Ackerman, Weisskopf, Microeconomics in Context, 2009, s.307-308. 

9
 Haworth, Barry, Natural Monopolies and Pricing Policy  

10
 Samuelson, William och Marks, Stephen, Managerial Economics, 2005, s.376. 

11
 Sheffrin, Steven, Economics: Principles in Action, 2003, s.159. 
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3.2 Barriers to entry 
 

Begreppet ”barriers to entry” är återfinns inom ekonomi- och konkurrensteori och 

behandlar svårigheter för nykomlingar att ta sig in på en marknad. Vi har valt att 

använda oss av teorin kring inträdesbarriärer då bostadsannonsmarknaden kan tänkas 

ha stora inträdesbarriärer att analysera.  

 

Vi anser dels att Hemnet vid grundandet mötte konkurrens som utgjorde barriärer mot 

Hemnets utveckling. Dels tror vi också att Hemnet med dagens marknadsställning utgör 

en barriär för nya aktörer på bostadsannonsmarknaden. Vi tänker redogöra för 

skillnaderna mellan inträdesbarriärerna då och vilka som finns idag på 

bostadsannonsmarknaden. I uppsatsens analys ställer vi teorier om inträdesbarriärer 

mot det som våra intervjuobjekt upplevt och uttalat sig om. 

 

Definition 

Begreppet har definierats av bland annat Joe S. Bain.12 

 

”A barrier to entry is an advantage of established sellers in an industry over potential 

entrant sellers. Which is reflected in the extent to which established seller can 

persistently raise their prices above competitive levels without attracting new firms to 

enter the industry.” 

Michael Porter beskriver en ”Five Forces”-modell som definierar konkurrens och hur 

lönsamheten för ett företag kan påverkas av den13.  

Rivalry among Existing Competitors: Konkurrensen mellan de befintliga aktörerna på 

marknaden där målet är att ta marknadsandelar från varandra. 

Bargaining power of Suppliers: Antalet leverantörer av varor på en marknad. Om det 

finns möjlighet att sortera bort mellanhänder i produktionsledet.  

Bargaining power of Customers: Hur pass stor valfrihet (och där med 

förhandlingskraft) konsumenterna på en marknad har. 

Threat of new Entrants: Hur stora konkurrenssvårigheterna och inträdesbarriärerna 

är för en ny aktör på marknaden 

Threat of substitute Products or Services: I hur stor utsträckning produkter eller 

tjänster på den specifika marknaden kan bytas ut och på så sätt prispressas och bli 

olönsamma för producenten. 

                                                 
12

 Bain, Joe, Barriers to New Competition, 1956, s.3. 
13

 Porter, Michael, Competitive Strategy, 1998, s.3-5.  
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Barriärernas karaktär 

Enligt OECD Observer finns det en skillnad mellan strukturella och strategiska 

inträdesbarriärer. De strukturella barriärerna är kopplade till vanlig marknadsekonomi 

och följer villkoren som en utbud-efterfrågemodell skapar på marknaden. De 

strukturella barriärerna är alltså inte följder  av direkta beslut från existerande företag 

på marknaden, utan speglar snarare marknadens natur. De strategiska barriärerna är 

däremot direkta konsekvenser av beslut som existerande företag på marknaden fattat, 

oftast för att försvåra ett inträde för nykomlingar. Det finns en svårighet i att mäta hur 

stor effekt de strategiska barriärerna har på nykomlingar, således är det även svårt att 

förstå vilka incitament ett enskilt företag haft med ett visst beslut. Ofta är det svåra att 

bedöma om beslutet är av konkurrenshindrande karaktär eller om beslutet helt enkelt 

fattats av företaget för att behålla sina egna marknadsandelar och få ordning på 

företagets konkurrenssituation.14 

 

Michael E. Porter har förtydligat vad dessa inträdesbarriärer kan vara och kommit fram 

till sex olika barriärer som gör det svårt för en nykomling att ta sig in på en marknad. 15 

 

Economies of scale: Möjligheten för etablerade företag att minska sina 

produktionskostnader per enhet tillsammans med att man kan öka produktionen till den 

grad då man har ett väldigt stort utbud. Problemet för nykomlingen blir då att man får 

välja mellan att ta sig in på marknaden med ett lika stort utbud och vara beredd på att 

möta hård konkurrens, eller att ta sig in på marknaden med ett mindre utbud med en 

högre produktionskostnad för sina varor. 

 

Product Differentiation: Etablerade företag på en marknad har ett välkänt varumärke 

och lojala kunder. Problemet för nykomlingen på marknaden ligger i att behöva 

investera pengar i reklam, kundsupport och utveckling av sina produkter för att 

övervinna kunder. 

 

Capital requirements: På vissa marknader finns det ett behov av att behöva investera 

stora resurser för att vara ett konkurrenskraftigt företag, vilket kan göra att en 

nykomling måste göra riskfyllda investeringar i tjänster som saknar ett 

andrahandsvärde, exempelvis reklam eller undersökningar. 

 

Switching costs: För nykomlingar på en marknad kan engångskostnader som krävs i 

produktionsledet utgöra en barriär. Särskilt kostsamt kan det bli om nykomlingen 

behöver byta från en leverantör till en annan. Exempel på dessa kostnader kan vara 

inköp och installation av ny utrustning eller personalutbildning. 

 

                                                 
14

 West, Jeremy, Competition and Barriers to Entry, 2007, s.3. 
15

 Porter, s.7-13. 
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Access to distribution channels: En annan barriär för nykomlingar kan vara att man 

måste investera mycket kapital för att få en distribution för sina produkter. 

Nykomlingen kan vara tvungen att övertala distributören genom att lova distributörens 

kunder billiga erbjudanden eller att teckna andra avtal som kan vara missgynnsamma 

för nykomlingen.  

 

Cost Disadvantage Independent of Scale: Konkurrensfördelar som etablerade företag 

(oavsett storlek) på marknaden kan ha. Michael E. Porter ger exempel på några av dessa, 

exempelvis teknologiska fördelar som företaget patenterat eller hålls otillgängligt för 

konkurrenter på annat vis. Andra exempel är att etablerade företag kan ha tillgång till 

råvaror som konkurrenter saknar eller att man finansieras av statliga medel. 

 

Government Policy: Även den sista barriären Michael E. Porter listar har en statlig 

koppling. Den barriären består av att statliga beslut kan begränsa eller omöjliggöra 

inträde för nykomlingar på marknaden genom att t.ex. kräva tillstånd för vissa 

verksamheter.  

 

Barriärernas betydelse 

Att det på marknader runt om i världen finns barriärer spelar en stor roll 

konkurrensmässigt. Barriärerna kan försena, förminska eller förhindra nya tillskott på 

marknaden vilket gör att man med barriärerna kan mäta etablerade företags 

konkurrenskraft. Det är ofta nödvändigt att ta hänsyn till barriärer när man undersöker 

dominans på en marknad och granskar då om ensidiga beslut från vissa aktörer kan 

förhindra nykomlingar till ett inträde.16 

 

Michael E. Porter skriver att nykomlingar på en marknad för med sig nya egenskaper 

och drivs av att vinna marknadsandelar. Risken med att vara en nykomling på 

marknaden ligger i de existerande inträdesbarriärerna som redan finns på marknaden 

tillsammans med reaktionen nykomlingen får från sina konkurrenter. Om  

inträdesbarriärerna är höga och om nykomlingen kan förvänta sig en hård konkurrens 

från etablerade företag så är hotet som utgörs av nykomlingar på marknaden att 

betrakta som lågt.17 

 

3.3 Hypercompetition 
 

I teorin kring ”hypercompetition” ser vi intressanta kopplingar till Hemnet och 

bostadsannonsmarknaden som tjänsten agerar på. I takt med utvecklingen på internet 

så riktas ett allt större fokus mot den tekniska aspekten inom den egna organisationen 

                                                 
16

 West, s.2. 
17

 Porter, s.7. 
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för företag. Det satsas mer och mer pengar för att ligga i framkant, för att synas på fler 

ställen och för att kunna erbjuda den bästa användarvänligheten för att ha ett övertag på 

konkurrenterna. Vi kommer att titta på vilka strategier man kan tänkas tillämpa för att 

lyckas på en sådan marknad och på olika exempel som kan tänkas vara relevanta för vår 

uppsats.  

 

Definition 

Inom strategiforskningen återfinns begreppet ”hypercompetition” som beskriver en 

dynamisk och snabbrörlig ”vinnaren tar allt”-marknadskaraktär som kännetecknas av 

ohållbara fördelar där företag försöker bryta ner sina konkurrenters 

konkurrensfördelar18. Den svenska översättningen hyperkonkurrens kommer även att 

användas.  

 

Aktörer som inte är beredda att investera antas riskera att hamna efter eller eventuell 

helt slås ut från marknaden. Konceptet kan spåras till Joseph Scumpeter som redan på 

1940-talet myntade begreppet ”creative destruction” i sin bok Capitalism, Socialism and 

Democracy (1942) som en beskrivning av marknadsekonomin19. Vidare kännetecknas 

sådana marknader av att innovationer som ligger till grund för nya produkter och 

processer konkurrerar ut och ersätter gamla produkter på marknaden, istället för en 

statisk pris/utbud-konkurrens på marknaden som anses vara av ett mindre intresse20. 

Marknaden är hela tiden tillfällig till dess att en ny innovation förändrar 

konkurrensläget. 

 

Betydelsen av ny teknik på marknaden 

Den teknologiska utvecklingens betydelse är enligt Schumpeter det som ligger till grund 

för samhällets välstånd. På en marknad med hyperkonkurrens och ett hälsosamt 

konkurrensläge där nya innovationer och tekniska lösningar är sättet att överleva, 

uppstår en effekt av att välståndet blir starkare. Det kan då antas att en marknad med 

svag konkurrens, bristande utbud och hög prissättning istället leder till en förlust av 

välståndet. En marknad där dominanten utövar sin marknadsmakt och utvecklingen blir 

lidande blir då till nackdel för samhället.21  

 

Tidigare har bland annat Michael E. Porter i sin bok Competitive Strategy (1980) 

presenterat olika statiska konkurrensmodeller och analysmetoder, men tio år senare i 

The Competitive Advantage of Nations (1990) utgår han i en större utsträckning från 

dynamisk konkurrens med dynamisk analys och referenser bland annat till Schumpeters 

teorier i sin bok.  

                                                 
18

 Plant, Ryan, Hyper-Competition and Differentiation, 2006 
19

 Reinert, Hugo och Reinert, Erik, Creative Destruction in Economics 2006, s.3. 
20

 Evans, David och Schmalensee, Richard, Some Economic Aspects of Antitrust Analysis in Dynamically 

Competitive Industries, 2001, s.2. 
21

 Faull & Nikpay s.39-40. 
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Skillnad mellan statisk och dynamisk analys 

Skillnaden mellan den statiska och den dynamiska analysen är att en statisk analys antar 

att teknologin är konstant och effekter av marknadsmakten gällande innovationer 

ignoreras helt och hållet22. Det kan i en viss mening antas vara väsentligt att även 

beakta förbättringen av välståndet i avseendet att marknaden förses med innovationer 

som leder till bättre produkter och processer och att dessa kan produceras i en högre 

grad samt med en större effektivitet. För att detta ska vara möjligt måste aktörerna på 

marknaden vara beredda att investera pengar för att med hjälp av den teknologiska 

utvecklingen lösa upp en eventuell låst marknad sett till konkurrensläget. Det är 

emellertid en investering förknippad med stora risker som sällan sjösätts om det inte 

finns en förväntad avkastning för företagen på sikt.23 

 

Vad som kännetecknar en marknad med hyperkonkurrens 

En marknad med hyperkonkurrens är på sätt styrd och definieras till stor del av 

risktagare, uppstickare och aktörer som har ekonomiska muskler för att kunna 

investera. Främst uppstickare kan dyka upp från ingenstans och förändra läget på 

marknaden helt genom att på kort tid vinna stora marknadsandelar med en ny 

innovation. Det finns inga garantier på en sådan marknad och konkurrenter kommer 

eventuellt och oundvikligt ta över och gå om alla företag som slutar utvecklas.24    

 

Även om så kallade ”early-movers” fördelar i form av kundrelationer och lojalitet sett till 

distributionskanaler kan vara tillräckligt för att ett stagnerat företag ska kunna behålla 

sin position i flera år, så är det allt som oftast bara en tidsfråga innan mer dynamiska 

konkurrenter hittar ett sätt att med en teknologisk utveckling konkurrera bort dessa 

fördelar eller helt enkelt erbjuda bättre och billigare lösningar.25 

 

När och hur uppstår hyperkonkurrens 

Vanligtvis uppstår hyperkonkurrens på marknader där tekniska lösningar är viktiga för 

branschutvecklingen. Detta gäller till stor del för internetbaserade företag, så som olika 

plattformar, men även hård- och mjukvara för datorer i form av exempelvis 

operativsystem, applikationer, processorer och servrar för att ta några exempel.26 

Vidare kännetecknas även branscherna med hyperkonkurrens av att ett fåtal relativt 

stora företag har kontroll över marknaden samt att marknadsledaren allt som oftast gör 

stora vinster.27 

                                                 
22

 Faull & Nikpay s.10. 
23

 Pepall, Lynne, Richards, Daniel och Norman, George, Industrial Organisation: Contemporary Theory and 

Practice, s.641.  
24

 Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, 1990, s.75. 
25

 Porter s.75. 
26

 Evans & Schmalensee s.6. 
27

 Evans & Schamlensee s.14. 
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Det är enligt David Evans och Richard Schmalensee betydelsefullt att, sett till 

produktutvecklingen, även titta på företagens incitamenten när man analyserar ovan 

beskriven marknad. Här tar Evans och Schmalensee upp tre viktiga slutsatser.28 

 

1. För att hyperkonkurrens ska uppstå är en av förutsättningarna att det finns rationella 

förväntningar att kunna vinna en signifikant marknadsmakt under en period. Vilket 

innebär att en hälsosam hyperkonkurrens med kortvariga marknadsledare inte är ett 

symptom av en försvagad marknad som är till skada för konsumenterna. 

 

2. Den andra insikten är att det är normalt, och inte en indikation på en försvagad marknad 

i form av monopolställning eller missbruk av dominerande ställning, att förvänta sig att 

dominanten på marknaden sätter priser över marginalkostnad och gör stora vinster för 

att täcka upp riskerna som eventuella investeringarna medfört  

 

3. Hyperkonkurrens inte behöver tyda på en ständigt aktiv marknad. Bedömningen sker 

istället utifrån hur dynamiken i sig upprätthålls av marknaden. Ett exempel på hur 

bedömningen av dynamiken kan gå till är att  titta på investeringsmönstren i nya 

produkter. Vem som har kontrollen över immaterialrätter och vem som har kontrollen 

över distributionskanalerna på marknaden. Inte minst är bedömningen för huruvida, 

eller till vilken grad, dominanten på marknaden är både vaksam och förberedd på ny 

teknisk utveckling som för med sig helt andra typer av konkurrenter med nya produkter 

och processer, än marknadens befintliga konkurrensläge. Det gäller att som aktör på 

marknaden att vara öppen och redo för förändringar hela tiden. 

 

Sammanfattning 

Hyperkonkurrens styr i hög grad hur organisationer väljer och bör utformas. Att vara 

snabbrörlig är viktigt och att innovationstakten är ständig. På en marknad med 

hyperkonkurrens är alltid kunskapsfaktorn den avgörande konkurrensfördelen.  

 

3.4 Nätverkseffekter 
 

Teorin kring nätverkseffekter följer som en naturlig övergång från 

hyperkonkurrensteorin. Den kan ses som ett komplement samtidigt som det tillför 

viktiga aspekter som är intressanta när vi  analyserar och diskuterar Hemnet senare i 

uppsatsen.  

 

Den här toerin berör bland annat hur användarna på en marknad som uppvisar 

nätverkseffekter kan forma produkten eller tjänsten, samt hur detta i ett senare skede 

kan tänkas påverka vilken strategi företaget väljer att tillämpa vid utvecklingen av 

                                                 
28

 Evans & Schmalensee s.16-17. 
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tjänsten eller produkten. Vi kommer även att titta på olika historiska exempel som vi 

anser är användbara för att kunna titta på och jämföra med Hemnets utveckling. 

 

Definition 

Inom ekonomi beskrivs nätverkseffekter som effekten en användare har på produkten 

eller en tjänstens värde i relation till andra användare. Värdet ökar i takt med att allt fler 

använder produkten eller tjänsten29. 

Exempel 

Ett vanligt exempel är telefoner där syftet ligger i att andra också använder produkten 

för att det ska finnas ett användningsområde som höjer värdet av den. Här kan man 

också anta att produkter och tjänster  som uppvisar nätverkseffekter också kan bli 

beroende sett till utbudet av tillbehör för produkten eller tjänsten. Om man tittar på en 

tjänst som Spotify så ligger värdet i att det finns ett musikutbud. Värdet är här direkt 

relaterat med tillbehöret för tjänsten, som i detta fall är musikutbudet. I stor 

utsträckning kännetecknas högteknologiska marknader av sådana nätverkseffekter.30 

 

Olika tänkbara strategier 

Det går enligt Pepall, Richards och Norman, som tidigare beskrev risken med 

investeringar på en marknad med hyperkonkurrens, att ta sig an marknader med 

nätverkseffekter på ett antal olika sätt. En strategi på en sådan marknad som företagen 

kan tänkas tillämpa är att försöka bygga upp en stor kundbas genom att erbjuda låga 

priser och attrahera många producenter av tillbehören, som kompletterar produkten 

eller tjänsten, i ett tidigt skede av utvecklingen på marknaden. Företagen som etablerar 

sig tidigt med en stor kundbas och många producenter kan även göra sina produkter 

inkompatibla med konkurrenternas, för att på så sätt behålla kundbasen. Här kan en 

tänkbar motreaktion på marknaden bli att konkurrenterna svarar med att istället gör 

sina egna produkter kompatibla eller genom olika typer av imitationer av 

marknadsledaren. I ett ytterligare led kan då dominantens reaktion tänkas bli att den 

skydda sin immaterialrättsliga egendom, eller helt enkelt förhindra konkurrenterna från 

att kunna göra sina produkter kompatibla med ny teknologiska framsteg och utveckling. 

 

Tvåsidiga marknader med nätverkseffekter 

Det kan även finnas tvåsidiga marknader, eller tvåsidiga nätverk, med två distingerade 

användargrupper som kompletterar varandra i form av nätverkseffekter. Ett exempel 

kan vara en aktör på annonsmarknaden som försöker locka både annonsörer och 

konsumenter, eller hur köpcentrum sammanför försäljare med kunder. Tvåsidiga 

marknader är främst utbrett bland högteknologiska branscher31. Dessa marknader som 

kännetecknas av starka nätverkseffekter attraherar ofta aktörer som ser stor potential, 

till den grad att marknaden får en ”vinnaren tar allt”-karaktär. Detta kan leda till att en 

                                                 
29

 Shapiro, Carl och Varian, Hal, Information Rules, 1999, s.174. 
30

 Evans & Schmalense s.10. 
31

 Hagiu, Andrei och Wright, Julian, Multi-Sided Platforms, 2011 s.2. 
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enskild plattform till slut fyller den mogna marknadens behov. Exempel på det är när 

BluRay blev den vinnande plattformen för filmuppspelning i ”High Definition”-format i 

mitten av 2000-talet.32 

 

Exempel på samarbeten istället för konkurrens 

Även om marknaden är uppbyggd för att domineras av en plattform finns det exempel 

på när flera olika aktörer väljer att samarbeta istället för att konkurrera med varandra. 

Ett sådant exempel att titta på är när vissa av aktörerna inom teknikbranschen gick ihop 

i mitten av 90-talet och samlade sin tekniska kompetens för att skapa DVD-formatet, 

som visade sig bli en stor och viktig del i den tekniska utvecklingen för filmuppspelning 

framöver.33 

 

Inlåsningseffekter 

En möjlig utgång för dessa typer av nätverkseffekter på marknader kan komma att bli en 

slags inlåsningseffekt. Till exempel när videouthyrningsbutiker observerar en större 

uthyrningsgrad av VHS-kassetter och börjar därmed köpa in fler VHS-kassetter vilket 

leder till att kunder som hyr nu behöver i en större utsträckning köpa VHS-spelare och 

sett till utbudet hyra mer eller mindre enbart VHS-kassetter, då det blivit ett allt mer 

dominerande format till följd av detta. Till slut uppstår en inlåsningseffekt där det blev 

svårt att både som aktör och konsument på marknaden gå ifrån VHS-kassetterna till 

något annat.34  

 

Som aktör på en sådan marknaden ställs inlåsningseffekten mot höga inträdeshinder i 

form av exempelvis patentskydd, som med VHS-formatet, eller svårigheten att komma in 

senare på marknaden när dominanten redan har en etablerad och stark kundbas. I ett 

sådant fall skulle en eventuell ny innovation kanske inte leda till en upplösning av 

konkurrensläget som ”creative destruction”-teorin tidigare talat för. Man kan även ställa 

sig från om något av formaten helt enkelt uppfyllde marknadens behov på ett bättre och 

effektivare sätt, som faktor till utvecklingen. På sikt kan detta dock tänkas påverka 

konsumenterna till det sämre då konkurrensen blir lidande till följd av detta när 

eventuellt utbud och pris förändras. Det kan förstås trots detta finnas många skäl att en, 

under förutsättningarna, överlägsen produkt på sikt oundvikligt kommer att konkurrera 

ut en underlägsen, sett till en högteknologisk marknad med nätverkseffekter.35  

 

Sammanfattning 

Samtidigt som nätverkseffekterna kan öppna upp för en dynamisk konkurrens där 

vinnaren har möjlighet att ta över rollen som marknadsledare, så kan det även ge 

upphov till dessa inlåsningseffekter som i förlängningen kan tänkas hindra den 

                                                 
32
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33
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dynamiska konkurrensen. Här får man göra en bedömning och avvägning av 

nätverkseffekternas betydelse för konkurrensläget och vem faktiskt som blir vinnare på 

marknaden. 

 

3.5 Organisations- och populationsekologi 
 

Organisations- och populationsekologisk teori är relevant för den här uppsatsen därför 

att vi valt att följa bostadsannonsörers födelse och fall, det är viktigt för oss att förstå 

vilka typer av beslut bostadsannonsörerna på dagens marknad behöver fatta för sin 

egen överlevnads skull. Det är en väldigt intressant teori att titta på när vi senare ska 

analysera Hemnets position och utveckling på den svenska bostadsannonsmarknaden.  

 

Vi har valt att skriva om organisationsekologi och populationsekologi under samma 

rubrik därför att vi gör bedömningen att de är så pass snarlika varandra. Distinktionen 

vi gör är att organisationsekologin förefaller vara en del av det populationsekologiska 

synsättet 

 

Definition 

Den populationsekologiska teorin rymmer ett tydligt, Darwinistiskt synsätt. Det finns 

här en princip för naturligt urval som sorterar bort svaga individer med svårigheter att 

anpassa sig till omgivningen och låter starka, dominanta individer få finnas kvar i 

populationen. Med population menar man här att en specifik organisation är en av 

individerna i en stor grupp av andra organisationer som tillsammans utgör den hela 

populationen. Om man ser till den här populationens välstånd så är det tre olika 

händelser som kan påverka det. Organisationers födelse (nykomlingar på en viss 

marknad), organisationers död (konkurser) och strukturella förändringar av gamla 

organisationer.36  

 

Organisationsekologi är ett synsätt på hur externa effekter påverkar antalet 

organisationer och skillnaden mellan dem på en marknad. Till dessa effekter räknas de 

som är av social, ekonomisk eller politisk karaktär. Det organisationsekologiska 

synsättet grundar sig på dessa tre observationer:  

 

1. Antalet organisationer på en viss marknad präglas av olikheter 

2. Organisationer har svårigheter med att förnyas i samma takt som förändringar sker 

3. Organisationer uppkommer och försvinner ständigt 
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I dessa observationer gör man enligt det organisationsekologiska synsättet en analys för 

att för att bedöma förändringar i hur antalet organisationer ökar eller minskar på en 

marknad, och vilka likheter eller skillnader de har.37 

 

Olikheter mellan organisationer 

Hannan och Freeman skriver att överlevnad på en marknad går att uppnå genom att finna 

specifika nischer och strategier som passar marknadsklimatet.38 Nischer kan vara av bred 

eller smal karaktär där nischernas bredd kan bedömas utifrån kombinationen av resurser 

och faktorer som gör aktören specifik för en viss marknad. De aktörer med en bred nisch 

kallas generalister och de med en smal nisch kallas specialister. Generalisterna har lätt att 

genomgå förändringar i organisationen och är bra på att hantera konkurrens medans 

specialister trivs bäst på en stabil marknad med minimal förändring. Specialisterna 

behöver ofta specifika varor eller tjänster som är till för mindre målgrupper.39 

 

Organisationens förmåga att reagera 

Michael T. Hannan och John Freeman beskriver att organisationer har en viss grad av 

”tröghet”. Med det sagt så finns det i organisationen en fördröjning mellan det att en 

händelse sker i omvärlden och att en reaktion på händelsen sker internt. Organisationer 

kan ha olika grad av tröghet, man kan betrakta det som att en organisation är mer eller 

mindre adaptiv för snabb förändring.40 Att en organisation skulle ha en hög tröghet 

behöver inte vara till nackdel för organisationen utan kan bidra till att en gammal, 

etablerad organisation kan bibehålla tradition och stabilitet41, Baum hävdar däremot att 

organisationer som över lång tid utvecklat en principiell tröghet och inte kan hålla sig i fas 

med det marknaden kräver möter en större risk att betraktas som föråldrade. En 

föråldring i organisationen leder enligt Baum till försämrad handlingskraft, sämre 

prestation och lägre chans för överlevnad.42 

 

Astley och Van de Ven förtydligar att ledningen har ett ansvar att sätta organisationen på 

rätt köl när oväntade händelser påverkar miljön som organisationen befinner sig i. Denna 

rättelse sker i form av en anpassning till organisationens omgivning. När omgivningen 

förändras måste ledningen förstå, bearbeta och anpassa sig genom att ändra 

organisationens struktur, detta för att försäkra organisationens effektivitet och 

överlevnad.43 
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3.6 Critical Events 
 

Att vi valt teori om ”critical events” har att göra med det historiska perspektivet på 

Hemnets utveckling vi försökt att skapa i uppsatsen. Med ”critical events”-teorin berör vi 

hur man analyserar viktiga händelser i en organisation. Vi vill använda teorin för att 

objektivt kunna förstå varför händelserna inträffade och vad följderna av dem blev.  

 

Vi väljer härifrån att använda formuleringen ”critical events”44 framför critical incidents 

därför att det sistnämnda alternativet kan ge en bild av att händelserna vi dokumenterar 

i uppsatsens empiri skulle vara olyckshändelser, vilket inte är fallet 

 

Definition  

Enligt Poole och Van de Ven går det att använda sig av förändring i organisationen för att 

göra empiriska observationer, förändringen är att betrakta som en viktig händelse om 

händelsen i sig utgör någon effekt på organisationens kvalitet eller välmående. Exempel 

på dessa händelser kan vara att en individ i organisationen anställs eller avslutar sin 

anställning, att en arbetsgrupp uppstår eller upplöses, förändringar i organisationens 

strategi eller förändring i organisationens utbud. Organisationens utveckling är således 

en serie av viktiga händelser som spåras från organisationens födelse fram till dess 

fall.45  

 

Upptäckande av händelser 

Det är upp till observatören att utgöra vilka händelser som är viktiga i sammanhanget, 

observatören kan vara någon från utsidan av organisationen, t.ex. en forskare som 

definierar dessa viktiga händelser. De viktiga händelserna som forskaren kommer att 

träffa på är ofta stora och/eller välkända händelser i organisationen, t.ex. vändpunkter, 

kriser eller prestationsförändringar. Observatören kan även vara någon från insidan av 

organisationen som liksom den första observatören får berätta om vilka händelser i 

organisationen som varit betydelsefulla för just den individen. 46 

 

3.7 Konkurrensverket 
 

Som ett komplement till den teori vi samlat genom att använda oss av skriftliga källor 

har vi haft två separata intervjuer med Konkurrensverket. Här har tanken varit att 

Konkurrensverket ska vara vägledande sett till bedömningen av Hemnets 

marknadsställning och nyansera den med hjälp av de riktlinjer som Konkurrensverket 

jobbar efter.  

                                                 
44

 Vi använder den svenska översättningen viktiga händelser till ”critical events” här. 
45

 Poole, Scott och Van de Ven, Andrew, Explaining Development and Change in Organizations, 1995, s.512. 
46

 Poole, Scott och Van de Ven, Andrew, Alternative approaches for studying organizational change, 2005, s.23. 



 

 27 

 

I den första intervjun har vi pratat  med Trine Osen Bergqvist som är specialist på 

missbruk av dominerande ställningar. I den andra intervjun har vi pratat  med Maria 

Ulfvensjö Baltatzis, specialist på företagskoncentrationer, och Åsa Käflinge som båda 

ingår i den projektgrupp som undersöker uppköpet av Svensk Fastighetsförmedling, där 

Maria är projektägare och Åsa är projektledare.  

 

Trine Osen Bergqvist 
 

Bakgrund 

Trine Osen Bergqvist är biträdande enhetschef på enheten för missbruk av dominerande 

ställning och vertikala avtal hos Konkurrensverket. Hon är jurist i grunden och har 

sedan tidigare sex års erfarenhet av alla olika typer av ärenden på den juridiska 

avdelningen. Det är framför allt stora företag med marknadsmakt som är hennes 

primära fokus i nuläget. Tidigare har hon även jobbat med specifikt med företagsförvärv 

och konkurrensrättsliga frågor. Hon var bland annat med i Assa-Prokey-utredningen. 

 

Konkurrensverkets uppgift 

Konkurrensverkets uppgift generellt sett är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat 

och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, samt att arbeta för en effektiv och 

offentlig upphandling till nytta för allmänna och marknadens aktörer. Vad som menas 

med detta är att arbeta för en effektiv användning av samhällets resurser, vilket i 

förlängningen ska leda til ett bra kunderbjudande gällande pris, utbud och kvalité till 

konsumenterna. Rena konsumentfrågor behandlas dock inte, utan där hänvisas det till 

konsumentombudsmannen. Främsta fokuset är konkurrens mellan företag och att titta 

på förutsättningarna för att ge ett bra  kunderbjudande i slutändan. 

 

Relevant lagstiftning 

Det är i första hand kapitel 4 i konkurrenslagen som bestämmer när en 

företagskoncentration kan förbjudas. Ytterst sett är det rekvisitet i 4:1 som påtagligt 

hämmar förekomsten eller utvecklingen av effektiv konkurrens. Vidare tittar man även 

på 4:6 och 4:7 som berättar när en företagskoncentration ska anmälas. I vissa fall finns 

det en skyldighet för företagen att anmäla en koncentration till Konkurrensverket. 

Vanligtvis anmäler man en koncentration när man vet att man har bra avsikt för att 

genomföra den. Det finns väldigt lite rättspraxis när det gäller företagskoncentrationer 

och skälet är att företagen oftast återkallar koncentrationen när vi har stämt. Det är 

väldigt få som går fram till en domstolsprövning och den praxis som finns är dessutom 

väldigt gammal, säger Trine. 

 

Huvudsakliga förarbeten till konkurrenslagen är preposition 2007/08:135 och det finns 

även en revision av dessa koncentrationsregler.  
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Processen för bedömning av koncentrationsärenden  

Vad gäller uppköp av konkurrent på marknaden så går processen i stora drag till att man 

under 25 dagar, en så kallad Fas 1-undersökning, gör en ytlig undersökning och utreder 

huruvida det finns skäl att ingå i en fördjupad utredning av ärendet. Mer precist så tittar 

man på om det finns risk för skada på konkurrensläget till följd av förvärvet. Finns det 

någon som helst risk så följer en Fas 2-undersökning och då har Konkurrensverket 3 

månader på sig att utreda och ta ställning till om de anser att förvärvet skadar 

konkurrensen. I sådana fall lämnas en stämningsansökan in till Stockholm Tingsrätt och 

fortsätter med ärendet. 

 

Det finns inga fasta marknadsandelströsklar i fråga om hur man identifierar en skadlig 

ställning utan det beror helt på omständigheterna. Ett företag kan ha en hög 

marknadsandel och det kan ändå anses vara acceptabelt såtillvida att det inte finns 

inträdeshinder på marknaden. Tvärtom kan det förstås finnas fall när 

marknadsandelarna inte är höga men där det finns risker och skäl att utreda 

konkurrensläget.  

 

Mer ingående tittar man i kapitel 2:7 konkurrenslagen för att bedöma missbruk av 

dominerande ställning. Där står det att missbruk av dominerande ställning är förbjudet 

och att sådant missbruk kan särskilt bestå i att direkt och indirekt påtvinga någon 

oskäliga inköps- och försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor. Det här är 

typiskt sett en typ av överprissättningsfråga, man har en så pass stark ställning att man 

kan sätter oerhört höga priser.   

 

Exempel på missbruk av dominerande ställning 

Ett annat exempel på missbruk av dominerande ställning kan vara att begränsa 

produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna. Här kan 

det då vara typiskt sett en leveransvägran från ett dominerande företag som producerar 

en väldigt viktig insatsvara som är nödvändig för andra för att konkurrera i ett 

efterföljande led. Det finns även ett tredje exempel som berör frågan om att ställa villkor 

för att ingå avtal så att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till 

sin natur eller enligt handelsbruk har något samband eller förmån för avtalet. Detta 

kallas kopplingsförbehåll. Läser man bestämmelserna kan man enligt Trine få en känsla 

av att det är väldigt mycket som omfattas av beslutet och att man väldigt lätt kan falla 

dit. I praktiken måste dock Konkurrensverket alltid visa att ett sådant förfarande i det 

enskilda fallet leder till konkurrensbegränsnade effekter på marknaden, vilket innebär 

att det inte alltid går att ingripa mot exempelvis ett kopplingsförbehåll, leveransbägran 

eller exklusivavatal. 

 

Olika typer av tillämpningsmetoder vid undersökningar 

Det har gradvis växt fram en kritik från ekonomer mot hur missbruksreglerna tidigare 

tillämpades när man tittade på typen av förfaranden som sådant och sa att det här är 

förbjudet. Att leveransvägran får man inte göra, man får inte ha kopplingsförbehåll och 
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man får inte ha lojalitetsrabatter, man tittade inte så mycket på själva effekterna det 

hade i det enskilda fallet utan sa mer rakt att sådant är förbjudet. Det kallas formbaserad 

tillämpning. 

En mer ekonombaserad och effektbaserad tillämpning har istället blivit allt mer vanlig 

då man tittar på vilka effekter det får i det enskilda fallet, så att man inte nöjer sig med 

att tita på och säga att det är en lojalitetsrabatt, utan att utreda vad det kan innebära för 

konkurrenterna. Är exempelvis lojalitetsrabatten verkligen skadlig eller är den kanske 

till och med bra för konkurrenterna. Det kallas effektbaserad tillämpning. 

 

Vilka effekter man tittar på vid undersökningar 

Två typer av effekter man vanligtvis tittar på är exploaterande och exkluderande som 

kan förekomma. Den exkluderande effekten förekommer när en dominant aktör agerar 

på ett sätt som stänger ute konkurrenterna på marknaden. Ett exempel kan vara om ett 

exklusivavtal tecknas med hela marknaden av den dominerande aktören eller en 

leveransvägran av en nödvändig insatsvara. Det kan typiskt sett leda till skada på 

konkurrensen i form av att det inte kommer in andra på marknaden nedströms där 

denna vara behövs då man inte får köpa den. Då behåller dominanten marknaden för sig 

själv och på så sätt stänger ute sina konkurrenter från att kunna distribuera sina varor. 

En utestängning av potentiellt inträde. Detta är även den vanligaste typen av ärenden 

man ser i rättspraxis, sådana som riktar sig mot konkurrenter. Ett relevant fall är Telia 

Sonera-målet som berör missbruk av dominerande ställning.  

 

Det är inte helt lätt att bedöma vad som egentligen är till skada för konkurrensen. Om du 

är mer effektiv än din konkurrent och tar marknadsandelar så kan man i en viss mån 

säga att det är utestängning, men det måste vara någon form av utestängning som alltså 

är skadlig för konkurrensen. Då är det tal om förfaranden som inte hör till vanlig 

konkurrens eller så kallad competition on the merit, alltså pris- och 

prestationskonkurrens.  

 

När man pratar om lojalitetsrabattar kan det i grunden vara ett väldigt 

konkurrensfrämjande beteende, men under vissa omständigheter leda till att rabatterna 

får en utestängningseffekt och det går inte att konkurrera effektivt. På lång sikt kan 

detta leda till att konkurrenter stängs ute och dominanten får möjlighet att agera fritt 

genom att exempelvis höja priser efter att ha vunnit hela marknaden.  

 

Här gäller det dock att titta på effekter för lika effektiva konkurrenter för att kunna dra 

gränsen någonstans. När det gäller prisbaserat missbruk i form av rabatter eller låg 

prissättning, som egentligen är konkurrensfrämjande och bra för konsumenterna, så 

måste man på något sätt dra gränsen för vad som är konkurrensfrämjande och sådant 

som är konkurrensbegränsande. Där har man olika teorier och man brukar använda ett 

lika-effektiv-konkurrens-test där man sätter bedömningen på en sådan nivå att man inte 

ens själva utifrån sina egna priser och kostnader skulle kunna konkurrera effektivt, då är 
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det ett missbruk. Det är som sagt en helt annan sak i praktiken när man ska tillämpa i 

enskilda fall. 

 

Bedömning av konkurrens 

Det är oftast extremt svårt att bedöma vad som ryms under vanlig konkurrens eller inte. 

När det gäller leveransvägran kan det få både positiva och negativa effekter om vi 

ingriper  På kort sikt får man in fler konkurrenter om man ålägger det dominerande 

företagets leveransskyldighet, men på lång sikt så kanske man skadar investeringsviljan 

då ingen vill skapa produkter där man blir dominerade för att man då måste dela med 

sig till sina konkurrenter längre fram. Då får man kanske inte tillbaka sina investeringar 

och då kan man på så sätt förhindra konkurrens på lång sikt istället, säger Trine. 

 

På frågan om det finns fördelar med dominerande ställningar svarar Trine att man ofta 

pratar om naturliga monopol i sådana situationer. När kostnaderna är så höga att det 

inte är effektivt för samhället att ha flera konkurrerande aktörer. Om man tänker 

insatsstruktursmarknader typiskt sett konkurrerande insatsstruktur för exempelvis 

järnvägar så är det ett exempel där det inte är samhällsekonomiskt lönsamt att ha flera 

konkurrerande aktörer, så där kan man tala om ett naturligt monopol. Sen kan man 

förstås konkurrera på att trafikera sträckorna men detta är ett sätt att visa att det inte 

alltid är skadligt med monopol och dominerande ställningar utan snarare något 

nödvändigt. 

 

 

Maria Ulfvensjö Baltatzis och Åsa Käflinge 
 

Bakgrund 

Maria Ulfvensjö Baltatzis jobbar på Konkurrensverket som ansvarig för prövningar av 

företagskoncentrationer. Att se till att processerna fungerar och att ärendena utreds på ett 

korrekt sätt. Det finns en tillsatt arbetsgrupp som ansvarar för detta och Maria är 

projektägare för den gruppen i ärendet gällande Swedbank Fastighetsbyråns uppköp av 

Svensk Fastighetsförmedling.  

 

I samma grupp ingår Åsa Käfling som agerar projektledare för den samma. Hon har en 

forskarbakgrund och har jobbat många år på Linköpings Universitet och utbildat 

ekonomer främst. 

 

Konkurrensverkets uppgift 

Konkurrensverket ska verka för en effektiv konkurrens och effektiva marknader. Det är 

till nytta för konsumenten ytterst. Det som Konkurrensverket ska skydda är 

konkurrensen och konkurrensprocessen så att den ytterst kommer konsumenterna till 

del. Det är inte verksamhetens uppgift att skydda enskilda konkurrenter men indirekt kan 
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det bli effekten av arbetet i olika situationer. Det skulle kunna vara för att konkurrenten 

befinner sig i en konkurrenssituation som anses vara skyddsvärt, säger Maria. 

 

Vad kännetecknas av en ohälsosam marknadsställning 

En ohälsosam marknadsställning kännetecknas av att någon är väldigt mycket större än 

andra på marknaden så att man själv kan styra och ställa priserna utan att någon annan 

konkurrent kan möta det. Det finns också att man på något sätt, som dominant, hindrar 

genom sin storlek andra konkurrenter att få fäste på marknaden. Hemnet skulle man 

kunna resonera kring i sådana termer eftersom att alla finns där och det är väldigt svårt 

för en uppstickare till Hemnet som inte kan få ta del av hela utbudet att bli 

konkurrenskraftig, säger Åsa. 

 

Tittar man på Blocket Bostad så är det ett typexempel. Där vill inte Fastighetsbyrån och 

Svensk Fastighetsförmedling befinna sig vilket gör att Blocket Bostad inte kan ha hela 

utbudet och inte bli en sån typ av konkurrent till Hemnet på så sätt. Det är ett exempel där 

man kan säga att Hemnet egentligen de facto är ett monopol. Det finns ingen annan 

bostadssöktjänst som är som Hemnet i och med att Hemnet har hela utbudet, säger Åsa. 

 

Syftet med prövningar av företagskoncentrationer 

När det gäller företagskoncentrationer, det vill säga företagsförvärv, så är ett sorts syfte 

med prövningen att försöka stoppa och förhindra att en sådan marknadsstruktur uppstår. 

Att någon får en dominerande ställning eftersom man då kan se eventuella effekter som 

leder till att konkurrensen påtagligt hämmas. Samtidigt finns det företag som redan har 

dominerande ställningar och det i sig är inte förbjudet. Här kommer man in på 

konkurrenslagens andra syfte som är att du inte får missbruka en dominerande ställning. 

Att vara stark eller att i vissa fall vara sin egen marknad är inte något som är förbjudet. 

Tvärtom är det egentligen vad många företag strävar efter, att hitta sin grej och att kunna 

vara ensam om att erbjuda något. Hur länge man kan vara ensam är olika från marknad till 

marknad då det till slut oundvikligt kommer in andra som kanske kopierar och bryter sig 

in på marknaden, säger Maria. 

 

Inträdeshinder 

Här kan det också bli tal om att titta på vilka inträdeshinder som finns på marknaden. Har 

man stora inträdeshinder på en marknad så är det väldigt svårt för andra aktörer att 

komma in, som exempelvis Michael Porter har beskrivit med sin ”Five Forces”-modell som 

är tillämplig här, säger Åsa. 

Just inträdeshinder är väldigt viktigt när man ska analysera effekterna av ett förvärv. Hur 

stor är sannolikheten att konkurrenter ska kunna expander sina verksamheter och utöva 

ett konkurrenstryck i fortsättningen. Kan det komma in en ny potentiell konkurrent från 

något annat håll på marknaden. Det är viktigt att titta på sådana effekter. Det handlar inte 

bara om huruvida det går att starta upp, utan det handlar om att kunna starta upp och 

utöva ett konkurrenstryck som på något sätt motsvarar det konkurrenstrycket som 

försvinner i och med förvärvet, säger Maria. 
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Inträdeshinder ser förstås olika ut i olika branschen. Exempelvis i bilbranschen där 

inträdeshindret består i att det krävs en enorm investering för att ens kunna starta upp 

och köpa in sig och bli en återförsäljare överhuvudtaget. Det är väldigt reglerat hur det ska 

och får se ut och det krävs många miljoner för att bryta sig in på den marknaden, säger 

Åsa. 

 

Bedömning av samhällsnyttan 

Om man ska bedöma vad som är bäst för samhället i fråga om ensamma aktörer på 

marknaden kan man titta på exemplet med telekommunikation som länge ansågs vara ett 

naturligt monopol. Sen blev det en teknisk utveckling och det öppnade upp för konkurrens 

vilket löste upp marknaden. Det går otroligt fort med tekniska utvecklingar, vilket är något 

man måste titta på när man bedömer olika marknader, hur den tekniska utvecklingen och 

innovationerna ser ut. Ofta är det så att just om det uppstår marknadsstrukturer där det 

finns en eller ett fåtal företag med dominerande ställning. Det är mer besvärande på 

mogna marknader där det inte händer så mycket och det inte kommit in några nya aktörer 

på många år. Där finns det större anledning att se över än på andra marknader som rör sig 

hela tiden. Den som är stor ett år kanske är helt marginaliserad om två år då det hänt 

något annat på marknaden, säger Maria. 

  

Det man kan se är att om man har en dominerande aktör så kan den egentligen bestämma 

både pris och kvalitet på produkten själva. Det finns ingen konkurrent som kan påverka 

det på så sätt. En parallell man kan dra här till Hemnet är då annonsavgiften som införts 

på 600 kronor och då fråga sig om man verkligen hade kunnat göra detta om det fanns 

många andra konkurrenter på marknaden, eller någon likvärdig konkurrent, utan att 

tappa sin ställning på marknaden. Har man en fungerande konkurrenssituation så innebär 

det att om man höjer priser enligt utbud och efterfrågan så bör man tappar på marknaden. 

Det är något man kan reflektera över i det här fallet, säger Åsa. 

 

Hemnet är ett exempel på en tvåsidig marknad där man dela kan ta betalt av användarna 

men även sälja annonsplatser. Beroende på hur stark man är på marknaden kan man 

eventuellt höja priserna för reklamen. Sådana typer av nätverksmarknader blir aktuella i 

det här falett. Man vill möjligtvis förhindra att andra tjänster länkar till objekten på 

Hemnet för att det finns bilder och annan immaterialrättslig egendom man vill skydda, 

säger Maria. 

 

Olika skadeteorier vid uppköp av annan aktör 

Vad gäller uppköpet så får man först se i vilket led olika skador kan tänkas se. Om man är 

på samma marknad, som Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling, har man en 

horisontell företagskoncentration och då brukar man tala om horisontella skadeteorier. 

Där som stöd för tänket finns riktlinjer för att titta på olika typer av uppköp. Det ser 

liknande ut över hela världen i stort sett i dessa frågor. En konkurrent försvinner direkt 

och då kan man tänka sig att det finns incitament att höja priserna och så vidare. Då tittar 
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man på marknadsstrukturen och bedömer hur stora företaget blir och vilka konkurrenter 

som finns och vad kan man räkna med att konkurrenterna gör i en sån situation. Finns det 

möjlighet för konkurrenterna att öka utbudet och ta större del av marknaden eller att helt 

enkelt hägna med i prisutveckling till egen fördel, säger Maria. 

 

Om företaget är väldigt stora i det ena ledet då kanske man kan stänga andra på olika sätt. 

Det man pratar om här är olika avskärmning- eller utestängningsteorier som exempelvis 

genom att bli väldigt stor nedström kanske kan hindra konkurrenter uppströms från att få 

tillgång till säljkanaler och inte kan komma ut till kunderna på så sätt. En utestängning av 

kunder. Det kan också vara som så att ett företag blir stort uppström och då kan man 

tänkas sig att det går att hindra nedströmskonkurrenter från att få tillgång till attraktiva 

varor uppströms, men dessa typer strukturer är alltid lite svåra att bedöma och analysera, 

säger Maria 

 

Det man helt klart kan se i stort är att det blivit en mer ekonomisk analys i 

förvärvsprövningar, säger Åsa. 
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4. Empiri 
 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för alla de intervjuer vi genomfört och återge 

samt sammanställa vad som sagts under dessa. Vi kommer att dela in kapitlet med 

hänsyn till vilken position och ställning respondenterna har gentemot Hemnet. Vidare 

har vi för avsikt att försöka dela in kapitlet så att följden till den mån det är möjligt följer 

händelseutvecklingarna även historisk sett. Detta för att det ska bli en mer begriplig 

indelning och lättare att följa med i intervjuerna. 

 

 
 

Inledningsvis tänker vi behandla hur Hemnet såg ut i början när det grundades. Vilka var 

tankarna vid uppstarten, vad fanns det för syften och visioner med projektet. Till hjälp 

har vi haft intervjuer med Laurie Chapman och Kenny Genborg som båda var en del av 

Hemnet vid den tidpunkten.  

 

För att sätta ”Hemnet då” i kontrast mot hur Hemnet ser ut idag har samlat intervjuerna 

med Carl-Henrik Borg, VD för Hemnet (H), och Per Johnler, ordförande i Hemnets 

styrelse, i ett segment som vi valt att kalla ”Hemnet idag”. 

 

Vidare finns det många olika åsikter och intressen inom Hemnets organisation. Där har 

vi valt att intervjua Göran Pagrot från Fastighetsmäklarförbundet (FMF), Catarina 

Löfberg från Mäklarsamfundet (MSF) och Erik Wikander från Mäklarhuset (MH) som 

tidigare själv suttit i styrelsen hos Hemnet. Erik Wikander är intressant i det avseendet 

att han tidigare även varit en del av Hemnets styrelse, men nu valt att samarbete med en 

av konkurrenterna till Hemnet i och med annonseringen på Blocket Bostad (BB). Även 

Per Johnler representerar flera olika organisationer då han är ordförande för både 

Hemnets styrelse och Fastighetsbyrån (FB) under samma period. Det uppstår på så sätt 

fler typer av linjer och intressen som går in i varandra mellan vissa av respondenterna 

och de organisationer som representeras i uppsatsen. 
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4.1 Hemnet då 
 

För att få en bra bild hur situationen kring Hemnet såg ut i början så har vi intervjuat 

både Kenny Genborg som satt i den första styrelsen samt Laurie Chapman som var med 

och förde samman alla olika organisationer.  

 

Här kommer båda två att redogöra för vilka visioner och strategier som fanns initialt vid 

grundandet av Hemnet, samt hur Hemnet, enligt deras perspektiv, har förändrats sett till 

vad som var tanken med projektet i början. Vi har valt att dela in intervjuerna i två 

tydliga segment där vi återger intervjuerna med Kenny Genborg och Laurie Chapman i 

separata delar. 

 

 

Kenny Genborg 
 

Kenny Genborg satt i den första Hemnet-styrelsen 1998. Han är från grunden journalist 

men blev affärsområdesansvarig för Göteborgs-Postens satsning på nya medier. 

Tidigare hade han även varit delaktig i ett antal mediautvecklingsprojekt. Göteborgs-

Posten ägs av Stampen AB som tillsammans med  Bonnier på den tiden ägde 49% i 

Hemnet. 

 

Göteborgsposten hade tidigare gjort ett antal egna projekt för att etablera en 

bostadsannonsmarknad på internet men inte kunnat uppnå bra resultat. Hemnet 

skapades i en brytningstid då många förstod att bostadsannonsmarknaden skulle passa 

väldigt bra på internet. Det uppstod tidigt en kamp om att vara den ledande 

bostadsannonsören på internet. Mäklarna insåg att man kunde vinna 

annonseringskampen om man lyckades samla alla annonser på ett och samma ställe och 

således skapa en självklar marknadsplats. Det fanns även en vision om att man inte bara 

skulle samla alla objekten, utan också alla bostadsrelaterade annonser och tjänster.  Det 

var en viktig punkt att mäklarna från de olika organisationerna lyckades ena sig, 

dessutom var en annan viktig punkt för Hemnets existens när mediabolagen fick ingå i 

styrelsen och medverka till att bygga plattformen. Mediabolagen hade gärna tagit 

initiativet att starta Hemnet själva och låtit mäklarna vara kunder eller minoritetsägare, 

men mäklarna var smarta nog att göra detta själva, det var de viktigaste händelserna vid 

Hemnets bildande, säger Kenny. 

 

Tidningarna hade tack vare sina annonser en extremt lönsam marknad att försvara. 

Tidningarnas ledningar kom till insikt med att ett stort lösvärde kunde försvinna i och 

med att läsarna började leta efter sin bostäder på internet. Det fanns dock olika grader 

av insiktsfullhet på landets olika tidningar menar Kenny, är man insatt i 

mediabranschen förstod att detta var en självklar utveckling och även en bra utveckling 
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för konsumenternas skull. På många av tidningarnas annonsavdelningar var man 

livrädda för annonsering på internet och ville inte alls ha den här konkurrensen. 

Tidningarnas ledningar insåg snabbt att det inte gick att stoppa den här utvecklingen.  

 

För tidningarna blev samarbetet inte alls vad man hade hoppats, när mäklarna förstod 

värdet i Hemnet lade man varumärket Hemnet i ett eget bolag och lät mediabolagen 

utgöra ett annat bolag som producerade och drev Hemnet som annonstjänst, detta 

gjorde mäklarna enligt Kenny för egen vinning. Tidningarna som på den tiden satt i 

Hemnets styrelse ville samtidigt inte bli av med den relationen man hade med Hemnet. 

Relationen var lönsam för tidningarna för att tidningssajternas bostadssektioner fick 

massor med trafik från bostadsspekulanter. Spekulanterna förstod sedan att man kunde 

gå till Hemnet utan att gå via tidningssajterna vilket var dåligt för de annonsdrivna 

tidningssajterna. Kenny tror att tidningarna köptes ut på grund av att Hemnets 

mäklarägare drevs av en protektionism då man inte villa släppa in tidningarna i kärnan 

eller varumärket Hemnet. Hade dom gjort det tror Kenny att Hemnet blivit ett starkare 

koncept.  Han understryker att mediekompetensen var något som i början drev Hemnet 

framåt men något man också tappade när man distanserade sig från tidningarna, 

spontant känner Kenny att utköpet av mediabolagen var ett felaktigt beslut. 

 

Kenny förklarar att Hemnet på senare år mött utmaningar i form av konkurrensen från 

Blocket men också att det i den egna ledningen finns företag som har sina egna intressen 

och sin egen agenda de driver ganska hårt. Det har enligt Kenny uppstått en konflikt 

mellan vad Hemnet ursprungligen varit och vad de enskilda aktörerna i styrelsen har för 

intressen. Hemnet har länge varit en ohotad aktör och konkurrensen tror Kenny 

kommer påverka Hemnet. Hemnets utveckling hade kunnat se annorlunda ut menar 

han, Kenny syftar på att bygga ut Hemnet mer genom kringtjänster, andra annonstyper, 

redaktionellt innehåll och att eventuellt exportera konceptet utomlands.  

 

Hemnet fick snabbt en stor publik och en stark marknadsställning, enligt Kenny för att 

man hade samarbetet med Dagens Nyheter och Göteborgs-posten. Det fanns 

internetbaserade konkurrenter även vid uppstarten av Hemnet. Bovision var en annan 

bostadstjänst och lika så en tänkbar aktör som tidningarna kunde liera sig med, vilket 

vissa av landsortstidningarna gjorde. Bovision fanns före Hemnet men de hade inte 

samma utbud av objekt som Hemnet hade och tack vare att mäklarföretagen gick ihop 

och gjorde detta tillsammans så hade de en stor konkurrensfördel. Det var smart av 

Hemnet att ha den insikten i att bostadsspekulanterna bara ville leta efter bostäder på 

ett enda ställe och kunna få tag i hela marknadsutbudet.  Därför minns Kenny att det 

bara var en tidsfråga, och att alla var helt inställda på att Hemnet skulle gå om Bovision.   

 

På frågan om varför Kenny tror att privatpersoner inte fick annonsera på Hemnet så 

säger han att det var självklart från första början, diskussionen gjordes och som 

mäklarföretag var man orolig för konkurrens från privata försäljare utan uppdragsavtal 

med mäklare. Vidare förtydligar Kenny gällande fråga om om Hemnet har gått från ett 
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idealistiskt till ett kommersiellt projekt att det aldrig varit ett idealistiskt projekt. Många 

såg att att det fanns en kommersiell potential. 

 

Slutligen vill Kenny poängtera att han är besviken över att tidningsvärlden och 

mediabolagen inte kunde samla sig och göra Hemnet själva, problemet var att det i 

tidningsvärlden fanns en stor splittring och många särintressen. Om mediabolagen hade 

varit smartare och grundat Hemnet själva hade det varit till nytta för både Hemnet och 

tidningarna, det hade varit bättre om mediaktörer utvecklat Hemnet än att mäklare 

gjorde det, avslutar han. 

 

 

Laurie Chapman 
 

Vid 1998 så satt Laurie Chapman som vice VD för Svensk Fastighetsförmedling med 

ansvar för marknadssidan. Han lämnade branschen 1999 och gick 2000 år till 

Fastighetsbyrån som konsult och satt i ledningsgruppen och jobbade med deras 

utveckling fram till 2007 ungefär.  

 

För att förstå Hemnet så måste man enligt Laurie förstå annonsmarknaden vid tiden då 

Hemnet grundades, särskilt i Stockholm. Tidningsannonserna tog upp runt 20 procent i 

storstäderna och mellan 10-15 procent i landet av en mäklares omsättning. Vi var alltid 

rädda för nya annonskanaler, och befann man sig i Stockholm var man tvungen att 

annonsera i Dagens Nyheter, säger Laurie. Det innebar att man hela tiden fick 

erbjudande från andra aktörer som ville komma in på den här lönsamma marknaden. 

Svenska Dagbladet försökte att komma in genom billiga priser för att locka annonsörer, 

även Aftonbladet försökte och en hel del lokala tidningar i Stockholm. Strategin var här 

att försöka dämpa utvecklingen på annonsmarknaden, speciellt tyckte Fastighetsbyrån 

och Svensk Fastighetsförmedling att man behövde det då man helt enkelt inte fick fler 

kunder på det här sättet. När någon letade bostad gick den direkt till Dagens Nyheter 

och det täppte marknaden. Det fanns inget behov av att annonsera på flera olika kanaler 

för att det skulle bara splittra marknaden och göra det mer kostsamt, ansåg man på den 

tiden. 

 

Det som hände kring 1998 var att annonser på internet började dyka upp i en större 

utsträckning. Detta under tiden då internet fortfarande var relativt ungt. Lokala 

tidningar, Dagens Nyheter och andra började nu dyka upp på internet så att man kunde 

lägga sina annonser där. Här säger Laurie att han och ett par andra blev rädda för var 

det skulle kunna innebära för annonsmarknaden. Det var en liknande utveckling på 

tidningssidan där man nu blev tvungna att annonsera på flera olika kanaler på internet. I 

början var det gratis om man hade ett avtal att även annonsera i tidningen. Kort därefter 

försökte Aftonbladet med några andra att utveckla ett slags Hemnet med 

bostadsannonser. Billigt i början, men precis som på tidningsmarknaden så började man 
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billigt och etablerade som en annonsmarknad innan man höjde priserna och då blev 

annonsörerna tvungna att följa med för att kunna annonsera. 

 

Det var då idén kom att innan internet verkligen tar fart så borde man inom branschen 

ta tag i den kanalen och äga den själva. Det var den frågan som Laurie drev tillsammans 

med några andra som kom med initiativet till en gemensam annonskanal. Grundtanken 

var att ensamt etablera en annonskanal för bostadsannonsmarknaden för hela Sverige 

som skulle ägas av hela branschen och den skulle inte gå med vinst. Det var inte syftet i 

början. Istället var syftet att kunna dominera annonsmarknaden på internet så att ingen 

annan kunde ta den, man skulle få med hela branschen på detta. 

 

En av nyckelfrågorna var hur mycket branschen och varje enskild mäklare skulle betala. 

För att man ville göra det så billigt som möjligt kom man till slut överens om att 

mäklarna inte betalar något. För att det skulle kunna vara billigt valde man även att inte 

utveckla sidan på något sätt. Det viktiga var att man fick en total uppslutning och att alla 

var med på det. Då fick det inte kosta något. Det var just den här frågan Laurie drev och 

fick ihop. 

 

Runt den här tiden dök Dagens Nyheter upp i förhandlingarna. Det fanns en rädsla från 

deras sida. Bostadsannonsmarknaden var den absolut viktigaste marknaden för Dagens 

Nyheter då det var en oerhört lönsam marknad för tidningen. Det var uppemot 120 

miljoner kronor i intäkter som stod på spel redan vid den tiden. Detta var Dagens 

Nyheter rädda för att bli av med. Alla var ganska enade 1998 att internet skulle bli större 

och ta över annonsmarknaden och annonserna i tidningarna skulle minska. Man hade 

räknat med att inom 5-6 år så ska marknaden på internet helt ha konkurrerat ut 

tidningarna. Så blev det inte, och det förvånade många. Det här kan man säga var tanken 

med Hemnet, den strategi man hade. Dagens Nyheter insåg det och ville göra allt för att 

bekämpa en utveckling där mäklarna får större kontroll. Det som Dagens Nyheter hade 

att erbjuda var samordningen mellan internet och tidningarna i början.  

 

Inte minst hade man också underskattat utvecklingskostnaderna rejält så när Dagens 

Nyheter fick med Göteborgsposten hade Hemnet nu två starka aktörer med ekonomiska 

muskler bakom sig. Dagens Nyheter och Göteborgsposten var villiga att ställa upp och 

stå för kostnaderna mot att man fick bli delägare och få en viss kontroll över sidan så att 

man inte skulle tappa sin marknadsdominans. Detta ledde till diskussioner inom 

gruppen där mäklarna ville hålla borta tidningarna eftersom de dominerade 

annonsmarknaden och var väldigt dyra. Laurie säger att han ansåg att tidningarna borde 

bli en del då han var rädd att ha så starka aktörer som konkurrenter. Hade man inte 

lyckats ena båda sidorna hade Dagens Nyheter och Göteborgsposten mycket väl kunnat 

starta en egen sida helt gratis och lockar till sig marknaden och även börjat samarbeta 

med andra tidningar ute på landet och splittrat annonsmarknaden på så sätt. Det hade 

inneburit att mäklarna behövt vara med i flera olika kanaler, vilket man förstås inte ville. 
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Till en början bestod Hemnet av fyra delägare som alla gick in med 25 procent var. Det 

fördes även diskussioner med Fastighetsmäklarförbundet med eftersom det blev 

besvärligt slutade det med att Fastighetsmäklarförbundet inte kom med i början. Ägarna 

bestod av Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling, Mäklarsamfundet och Dagens 

Nyheter, som tog in Göteborgsposten lite längre fram. Det som var Hemnets styrka var 

att det framför allt var gratis, men det fanns också en lojal uppbackning av branschen. 

Det fanns vissa försök till konkurrens vid den här tiden från bland annat Aftonbladet och 

Expressen som båda insåg värdet av en sådan kanal som kan skapa trafik. Båda 

tidningarna hade tydliga strategier att bli internettidningar och var ute tidigt med detta. 

Ingen slog dock igenom på allvar. Hemnet hade en oerhört stark fördel i att mäklarna 

ägda och använde plattformen. Den tekniska lösningen i att Mäklarsamfundet, Svensk 

Fastighetsförmedling och Fastighetsbyrån var anslutna med sina mäklarsystem var en 

stor fördel. Det gav bra information som levererades direkt mellan mäklarsidorna och 

Hemnet på ett smidigt sätt. 

 

Det krävdes en enorm öppenhet för att komma fram til beslut i början av Hemnet. 

Många olika organisationer som ville täcka sina egna intressen och så fanns Dagens 

Nyheter som ville tjäna pengar på Hemnet. Förhandlingarna var mycket komplexa, det 

var trögt och svårt att utveckla Hemnet och att få en bra sida för kunderna under dessa 

omständigheter. Det fanns ingen bra bolagsstyrning på den tiden för det var egna som 

satt och tog operativa beslut om hur det skulle utvecklas. Det fanns ingen Hemnet-

organisation, den blev först till när Dagens Nyheter tillförde resurser för att få saker 

gjorda, men det tog en tid innan det blev uppstyrt på ett bra sätt. Grundtanken med 

Hemnet var så pass stark att det kunde överleva. 

 

Att mediabolagen köptes ut till slut anser Laurie vara ett bra beslut. Att det är renodlat 

nu då det var en svår position överhuvudtaget för Dagens Nyheter att både äga med 

Hemnet och att konkurrera. Att tjäna pengar på annonser gick inte ihop med att tjäna 

pengar på Hemnet. Strategin som finns idag upplever dock Laurie inte överensstämmer 

med den som fanns från början. Det fanns inga tankar på att tjäna pengar på Hemnet, 

och det fanns heller inte möjlighet. Hade man tjänat pengar i början hade det antagligen 

varit genom att få mäklarna att betala för att annonsera, men hade man gjort det hade 

man antagligen inte fått 100 procent uppslutning. Det var svårt att bedöma internet 

också. Hur skulle kunderna använda, skulle det ens användas och av vem i så fall, var 

några av frågorna man hade att ställa. Det fanns en risk i att ta betalat för Hemnet vid 

den här tiden för då hade genast någon av tidningarna startat en liknande tjänst och det 

gratis, innan Hemnet hade etablerat sig och blivit en stor aktör på marknaden. Det 

viktiga var först och främst att man hade hela utbudet att erbjuda.  

 

Först tre år senare i början av 2000-talet exploderade internet och det blev helt 

annorlunda. Det fanns inga tankar på att investeringskostnaderna skulle bli så höga om 

man ser till hur primitivt internet var i början. Man såg inte behovet av att utveckla olika 



 

 40 

tjänster och kundvänligheten överlag på sidan.  Det viktiga var alltid utbudet i första 

hand. 

 

Vad gäller kritiska röster mot Hemnet i början så säger Laurie att det var främst inom 

mäklarbranschen som en viss kritik fanns. Alla var upptagna med att försöka föreställa 

sig hur Hemnet och utvecklingen skulle förändra och påverka konkurrensen. Det fanns 

en misstro mot marknadens två giganter, Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling, som tillsammans hade runt 40-50 procent av den totala 

marknadsandelen. Alla ville bevaka sina egna intressen och motståndet kom främst i 

form av att dessa mindre företag försökte läsa in i alla förslag och beslut hur det skulle 

påverka konkurrensen. Vem kommer få fördel av beslutet. Enligt Laurie så kom 

kundperspektivet ganska långt ner i prioriteringen.  

 

Det fanns motstånd mot enskilda beslut men inte mot Hemnet i sig. Alla inom branschen 

tyckte om idén och trodde att den skulle spara mycket pengar genom att slippa betala 

kostnaderna för konkurrenterna. Man underskattade dock tidningarna dragningskraft, 

faktumet att folk mer eller mindre läste bostadsannonserna i tidningarna som 

redaktionella texter och inte som annonser. Hemnets starka drag här blev att dra ner på 

tidningsannonserna och istället enbart börja hänvisa till sidan på internet mer och mer. I 

samband med att allt fler började använda internet blev det allt mer naturligt att leta 

bostad på internet också. Hänvisningarna i tidningarna gjorde att trafiken ökade och allt 

fler började använda sidan. Samtidigt som man drog ner på sina annonskostnader i 

tidningarna hjälpte man att dra igång Hemnet på ett väldigt bra och effektivt sätt. 

 

4.2 Hemnet idag 
 

En naturlig övergång från ”Hemnet då” blir här att se vad Hemnet faktiskt utvecklats till 

och vad tankarna idag är kring projektet framöver. 

 

Det intressanta här kan tänkas vara att jämföra vad som sagts tidigare om Hemnet av 

grundarna och initiativtagarna, och att ställa det mot vad Hemnet faktiskt blivit och vad 

som sägs idag. På så sätt kan man möjligtvis plocka ut specifika händelser som verkligen 

format Hemnet till vad det blivit och är idag.  

 

Här har vi valt att placera intervjuerna med Carl-Henrik Borg, då han är VD för Hemnet, 

och Per Johnler som är ordförande i Hemnets styrelse. Ett förtydligande här är att Carl-

Henrik Borg har avgått som VD för Hemnet men sitter kvar på sin post fram till slutet av 

juli 2014 och är därmed fortfarande högst delaktig och verksam inom organisationen.  
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Per Johnler 
 

Bakgrund 

Per Johnler kommer från en bakgrund som jurist och har tidigare arbetat inom 

dagligvarubranschen där han var aktiv i över 10 år efter att ha suttit på sin 

tingstjänstgöring. Han arbetade även en tid  i det tredje blocket, som numera är Axfood 

och var där VD på ett regionbolag. Efter en omorganisation i början av 2000-talet fick 

han en förfrågan om att ta över och driva Fastighetsbyrån inom ramen för Swedbank. 

Från år 2001 till 2010 arbetade han som VD för Fastighetsbyrån och har även sedan år 

2001 suttit med  i styrelsen för Hemnet och sedan år 2008 varit med även som 

ordförande där han aktivt varit med och drivit utvecklingen intensivt sedan han 

tillträdde posten. 

  

Idag är Per ordförande för Fastighetsbyrån och VD för Swedbank Franchise AB som 

ansvarar för franchise-enheterna i Swedbank med bland annat Juristbyrån och 

Fastighetsbyrån som kända varumärken. När han tog över som ordförande för Hemnet 

år 2008 fanns det uttalade mål om att utvecklats i en större utsträckning och i samband 

med detta togs en ny affärsplan fram tillsammans med andra strategiska beslut för hur 

plattformen skulle bli en bättre tjänst framöver.  

 

Per om Fastighetsbyrån 

Från grundandet år 1966 till 1997 beskriver Per Fastighetsbyråns resa som en berg-och-

dal-bana innan man, efter ett tufft 90-tal med rådande bankkris, beslutade att år 1997 

göra om Fastighetsbyrån till en franchise-organisation. Vilket innebar att man sålde ut 

kontoren och hyrde sen ut varumärket till varje kontor senare. Detta pågick mellan år 

1998 och 2005. En för Per bekant process som han arbetat med tidigare med 

managmentfrågor inom dagligvaruhandeln. Vilket också var en av anledningarna till att 

han rekryterades trots att han saknade tidigare bank- och mäklarerfarenheter.  

 

Innan transformeringen var Fastighetsbyrån, med runt 300 anställda och motsvarande 

omsättning på 300 miljoner i totala provisionsintäkter, tvåa på marknaden bakom 

Svensk Fastighetsförmedling som var klar etta på marknaden vid den tiden i början på 

2000-talet. Fastighetsbyrån upplevde en framgångsrik tioårsperiod och tog nya 

marknadsandelar för varje år innan man år 2006 tog över rollen som marknadsledare. I 

dagsläget är företaget uppe på 1,7 miljarder i totala provisionsintäkter och har runt 

1500 anställda. 

 

Per om Fastighetsbyråns uppköp av Svensk Fastighetsförmedling 

Under samma period var också Svensk Fastighetsförmedling till salu och sålde så 

småningom ut sin verksamhet år 2007 till DnB Nor, idag känt som DNB ASA,  som hade 

för syfte av köpet att få en ingång till bolånemarknaden. Senare beslutade sig DNB i 

finanskrisens spår att dra sig ur den marknaden och mer eller mindre sedan dess har 
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Svensk Fastighetsförmedling varit till försäljning. Vidare berättar Per att på grund av 

den relativt svaga lönsamheten under den senaste 5-årsperioden hade få varit 

intresserade av att köpa Svensk Fastighetsförmedling innan Swedbank Fastighetsbyrån 

bestämde sig att köpa upp. Det var inte helt oväsentligt att 25% av ägarandelen i 

Hemnet, den största plattformen på bostadsannonsmarknaden, fanns med i köpet, säger 

Per.  

 

Här kommer Konkurrensverket in i bilden som i början av 2014 efter en granskning valt 

att frysa köpet och därmed även sätta stopp, en så kallad stand-stil, för ett eventuellt 

nyttjande av den ägarandel i Hemnet som Svensk Fastighetsförmedling hade fört med 

sig. 

 

Per om Hemnet 

På frågan varför Hemnet har blivit Sveriges största plattform svarar Per att det dels 

beror på att branschen har lyckats hålla ihop så länge och utgått från kunderna som 

uppskattar att nästintill alla objekt finns samlade på Hemnet. Redan 1998 vid 

grundandet av Hemnet, även om utvecklingen inte var så starkt, så var det så att man i 

branschen hade samlat sig och lagt upp alla objekt på samma ställe. Där låg och ligger 

styrkan för plattformen.  

 

Innan 2008 var det inte mycket till utveckling att tala om överhuvudtaget innan det 

började dyka upp allt fler konkurrenter som med sin närvaro på marknaden tvingade 

Hemnet att agera för att behålla sin position. Per beskriver det som att man helt enkelt 

behövde skapa en bättre söksida. Det gällde att försöka hålla ihop ideella organisationer 

och kommersiella företag. I samarbete med främst Fastighetsbyrån, som gick in med 

resurser, bestämde man sig för att ta tag i Hemnet och såg till att börja utveckla 

företaget på ett bra sätt. En ny VD i form av Carl-Henrik Borg tillsattes och en ny 

försäljningsorganisation introducerades. Detta fick omedelbar verkan sett till 

omsättningen som på kort tid ökade till runt 200 miljoner. En period Per beskriver som 

oerhört viktigt sett till att den möjliggjorde den marknadsledande roll som Hemnet har 

idag. 

 

Per om framgången för Hemnet 

Om man ska titta på något mer specifik som bidragit till framgången så tar Per upp att 

sökfunktionen antagligen är det viktigaste verktyget för besökarna, att det ska gå snabbt 

och lätt att navigera på sidan och hitta sin bostad. Sedan har man även lyckats behålla 

objekten på sidan och varit aktiva i app-utvecklingen samt infört bättre kartfunktioner, 

vilket bidragit till framgångarna på marknaden. Ett annat viktig del har varit driva 

igenom kommersiella beslut. Hade man inte gjort det hade inte Hemnet funnits idag, 

säger Per. 
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Per om konkurrensen på marknaden 

Uppköpet av Svensk Fastighetsförmedling har mötts av blandade reaktioner i 

branschen. Det finns en spänning och många har uttryckt sin besvikelse och vill inte se 

att Fastighetsbyrån tjänar pengar på deras bekostnad. Det finns enligt Per inga rationella 

skäl som han ser det. Han tar upp Norge som ett exempel där Schibsted äger en 

plattform liknande Blocket Bostad som inte alls har blivit den framgång man hoppats på. 

Där var man i samma situation att man ägde en plattform som såldes i början av 2000-

talet för att man helt enkelt inte kom överens om hur man skulle styra sidan. Den såldes 

då till Schibsted. En utveckling som Per tror hade hänt även i Sverige om inte 

mäklarföretagen hade enats och haft en stark beslutskraft och ekonomiska muskler att 

göra det.  

 

Vidare säger Per att det antagligen bara är en tidsfråga innan även Blocket Bostad 

kommer upp i volym och börjar ta betalt för sina annonser. Då är det bättre att vara med 

och äga en liten bit och ha ett inflytande än att inte äga någonting alls, säger Per. 

 

Det är väldigt svårt att slå sig in på en nationell marknad som den svenska 

bostadsannonsmarknaden om du har en marknadsledare som inte helt gör bort sig. Här 

ser Per likheter mellan olika marknader. Vinnaren tar allt på sådana marknader, det 

finns sällan varken bra eller lönsamma tvåor eller teori, utan då får det vara en 

sammanhållen marknad. Det är samma i Tyskland som har en dominerande aktör på 

deras marknad. En anledning till att några av mäklarföretagen har försökt bryta sig loss 

från Hemnet tror Per till stor del beror på att det kan finnas kortsiktiga vinster att hämta 

på Blocket Bostad i och med tredagarsfördröjningen. Istället borde man enligt Per värna 

om sina ideella organisationer och försöka påverka genom Hemnet på så sätt. 

 

Per om branschen och marknadens utveckling 

Branschen genomgår samma utveckling som dagligvarubranschen gjort. Det går mer 

mot franchise för att mindre aktörer ska kunna klara sig på marknaden, då det inte finns 

något annat sätt med all den logistik, marknadsföring och inte minst it-system du 

behöver. Den strukturomvandlingen har mäklarbranschen inte riktigt gått igenom än. 

Det finns många små aktörer med dålig lönsamhet i hela branschen fortfarande. 

Antagligen kommer allt fler av dessa gå samman framför för att klara sig, säger Per. 

 

Vad gäller vad som egentligen är bäst för konsumenter tar Per upp aspekterna med att 

ha en ansvarsfull ägare som bedriver en ansvarsfull utveckling. En stark aktör som har 

resurserna att förse kundernas med deras önskemål, som han säger är att ha hela 

utbudet samlat på ett ställa samt att göra det enkelt att navigera och hitta sina bostäder. 

Därför är det svårt för uppstickare att etablera sig då både objekten och i många fall 

resurserna saknas för att kunna utmana på sikt. Han jämför med det han refererar till 

som tidningsmonopolet där Stockholm hade sina tidningar med sitt bostadsutbud och 

det var en krånglig process för någon i exempelvis Malmö att ta del av det utbudet.  
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Hemnet har tidigare haft tidningsägare i form av Dagens Nyheter och Göteborgsposten 

som köptes ut 2012 innan man började utveckla för ytterligare intäkter i företaget då 

det ansågs förmånligt. Per tycker inte att beslutet har varit negativt för Hemnet men 

understryker samtidigt betydelsen av att ha en blandning av olika kompetenser och att 

andra impulser än enbart mäklarorganisationer bland ägarna välkomnas. Detta är något 

som behövs inte minst sett till den digitala kunskapen och marknadsföringen.  

 

Per om Hemnets ägarförhållanden och utveckling 

Fastighetsbyrån har alltid varit för en breddning av ägandet i Hemnet från många håll. 

Tyvärr är det andra som röstat ner förslaget och det är anledningen till att det ännu inte 

drivits igenom något sådant beslut.  

 

Tittar man framåt tror Per att utvecklingen kommer att fortsätta på samma sätt som 

tidigare. Som majoritetsägare vill Fastighetsbyrån att Hemnet ska utvecklas för hela 

bostadsannonsmarknaden och för alla kunder som köper bostäder, men förstås även för 

fastighetsmäklare som vill annonsera. Det är grunduppfattningen. Att vara kvar på ett 

ställe istället för att splittras upp på flera kan även hålla nere kostnaderna i 

fortsättningen.  

 

Att annonsera på flera ställen är något Per ställer sig tveksam till och tar 

tredagarsfördröjningen som ett exempel. Det är ett inifrån-tänk och inte något som 

gynnar kunden. Han skulle själv vara irriterad om det tog tre dagar innan bostaden fick 

den exponering som Hemnet erbjuder. En intressekonflikt uppstår mellan vad säljaren 

vill och vad mäklaren vill, något som enligt Per möjligtvis även skriver mot mäklarlagen. 

 

Per om effekterna av uppköpet 

Vidare är Per inte alls orolig för vilka effekter det kan få för Hemnet om allt fler 

mäklarföretag bestämmer sig för att kolla på andra alternativ. Tvärtom tror Per att det 

skulle gynna främst Fastighetsbyrån då dessa mäklarföretag inte skulle överleva länge 

på en så tuff marknad som den svenska bostadsmarknaden. Han frågar sig också när i så 

fall dessa företag skulle lämna hur kommer man locka kunderna. Det bygger på stark 

varumärkesutveckling för Hemnet som gör plattformen så attraktiv. Man bygger ett 

personligt förhållande mellan kunderna och varumärket. Något som blir viktigare 

framöver.  

 

Konkurrenter som Booli lider fortfarande enligt Per av att man som kund inte vill 

behöva klicka flera gånger för att komma till objektet. Dessutom är lagstiftningen om 

fotografirätt ett stort hinder för Booli då mycket av sidorna bygger på just bilder. Då kan 

det bli svårt att upprätta en relation. Samma gäller för mindre mäklarföretag, 

varumärket är antagligen inte starkt nog för att man ska kunna locka med sig kunder 

från Hemnet om man beslutar sig för att lämna. Inte som det ser ut i dagsläget i alla fall.  
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Det gäller att hela tiden vara den som levererar bästa produkter utifrån ett 

kundperspektiv och där är konkurrens något bra. Hela tiden är det nya tankegångar om 

hur man ska ta sig in på nya och andra marknaden. Per känner sig dock nöjd med 

varumärket som både Hemnet och Fastighetsbyrån har och det tänker man upprätthålla. 

Det är kunderna som får välja och där är man hela tiden uppmärksam på förändringar 

och vad kunderna säger. En bra kundnytta, det är det viktigaste. 

 

 

Carl-Henrik Borg 
 

Bakgrund 

Carl-Henrik Borg är i grunden IT-entreprenör men har sedan 2009 varit VD för Hemnet. 

Carl-Henrik tillträdde som VD samtidigt som det skedde en kommersialisering av 

Hemnet. Innan kommersialiseringen hade Hemnet 2 anställda och en omsättning på 22 

miljoner kronor jämfört med dagens personalstyrka på 45 personer och omsättning på 

120 miljoner kronor. Carl-Henrik Borg säger Hemnet innan kommersialiseringen var 

icke-vinstdrivande. När Carl-Henrik Borg tillträdde så var målet 1,5 miljoner unika 

besökare i veckan, idag är siffran 2,4 miljoner unika besökare och Hemnet har blivit ett 

väldigt starkt varumärke, enligt SIFO-undersökningar (se bilaga) som Hemnet låtit göra 

så använder 9 av 10 personer Hemnet.  

 

Att man har så många besökare tror Carl-Henrik beror på Hemnet användarvänlighet 

och varumärke. Konsumenten vet att Hemnet är den bostadssöktjänst som har alla 

objekten i sin katalog. Han berättar att hus och bostadsrätter är en sällanprodukt och 

oftast den största affären man gör i livet. Med det sagt är många av de som besöker 

Hemnet inte personer som faktiskt letar efter ett nytt boende utan vanliga 

privatpersoner som använder tjänsten för att få inspiration eller för sitt eget nöjes skull. 

Det är enligt Carl-Henrik inte heller ovanligt att använda Hemnet för att ta reda på 

slutpriser i ens eget område, för att bekräfta en affär man gjort eller ta reda på hur 

mycket grannen fick för sin bostadsrätt eller villa.  

 

Carl-Henrik tror inte att Hemnets dominans på marknaden kommer att brytas, det är 

enligt honom ett önsketänkande från Fastighetsbyråns och Svensk 

Fastighetsförmedlings konkurrenter. Skälet till varför man börjar använda Blocket 

Bostad är att de små mäklarföretagen47 har tröttnat på Hemnets ägarbild, de mindre 

mäklarföretagen tror enligt Carl-Henrik att Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling tjänar mycket pengar på att andelen de äger i Hemnet. Detta 

stämmer inte utan han bedömer att Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling 

totalt investerat mer pengar än vad de fått i utdelning. De mindre mäklarföretagen har 

                                                 
47

 Med dessa menar Carl-Henrik Mäklarringen, Skandiamäklarna, Mäklarhuset och Länsförsäkringar som 

tillsammans har ett samarbete med Schibsted och valt att ansluta sig till Blocket Bostad 
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enligt Carl-Henrik varit inaktiva i Hemnets utveckling de senaste 15 åren och vill nu, 

plötsligt få ett ökat inflytande och höga vinster när de insett Hemnets värde.  

 

Carl-Henrik tycker att det är fel gentemot bostadssäljaren att det på Blocket Bostad finns 

en tre dagars fördröjning av Hemnets objekt. Säljaren kan gå miste om så mycket som 

2000 besök på grund av denna fördröjning vilket i förlängningen skulle kunna leda till 

att säljaren får ett sämre pris för sin bostad.  

 

De mindre mäklarföretagen är representerade i Hemnets styrelse genom sina 

branschorganisationer och har enligt Carl-Henrik ett inflytande i Hemnets 

beslutsfattning, utöver detta är de även representerade i Hemnets referensgrupp. 

Referensgruppen består av 30 mäklare som medverkar i Hemnets affärsutveckling och 

där finns mäklare från alla företagen som är involverade i Hemnet. Carl-Henrik utvecklar 

och säger att det inte handlar om att de mäklarföretag som riktar den här kritiken 

undanhållits någon information utan snarare det att de inte lyckats få en ekonomisk 

insyn i Hemnets värdeökning, en insyn som bara styrelsen har. 

 

Carl-Henrik hade gärna sett en annorlunda ägarbild med ett mycket bredare ägande, 

t.ex. tio mäklarkedjor i ägarbilden. Det hade varit bra om det var fler som ägde Hemnet 

men när Hemnet grundades var det bara Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling som var tillräckligt framsynta och kunde satsa.  I hans tycke skulle 

Hemnet kunnat börsnoteras och göra det tillgängligt för  vem som helst att kunna köpa 

aktier i bolaget. Ett annat alternativ skulle kunna vara att dela ut 

branschorganisationernas 25% till sina medlemmar i förhållande till sin medlemsandel i 

organisationen, då hade problemet varit löst och alla fått sin andel. Detta är dock inget 

Carl-Henrik kan styra över utan det är i så fall upp till styrelsen. 

 

I dagsläget känner Carl-Henrik att den kritiken Hemnet fått för sin ägandebild är 

missvisande och drabbar Hemnet. Han säger att Hemnet ofta får försvara sig för saker 

som är svåra att påverka, utan som bara kan ändras via beslut som fattas av Hemnets 

styrelse. De mindre mäklarföretagens kritik om ägarbilden är dessutom obefogad då 

branschorganisationerna som representerar dem under sina årsmöten valt att inte 

bredda sitt ägande, därför ska denna kritik inte riktas mot Hemnet utan mot sina egna 

branschorganisationer. Även kritiken mot Fastighetsbyråns stora andel i Hemnet kan 

vara på felaktiga grunder, säger Carl-Henrik, han menar att Fastighetsbyrån aldrig 

motsatt sig ett bredare ägande, snarare tvärtom. 

 

När det kommer till konkurrens på bostadsannonsmarknaden är Carl-Henrik inte 

särskilt orolig, han säger att det är bra att det finns alternativ till Hemnet men att 

konsumenter inte gillar tanken på att behöva använda många olika bostadssöktjänster 

givet att alla objekten inte skulle finnas på samma plats. Hemnet har en stor 

konkurrensfördel i att man har 100% av alla mäklare som väljer att annonsera och kan 

Hemnet fortsätta att leverera bra affärer och generera mycket trafik tror Carl-Henrik att 
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det inte finns någon anledning för varken mäklare eller konsumenter att lämna Hemnet. 

För mäklarna är det bättre att stanna kvar i Hemnet än att lämna för blocket säger han, i 

Hemnets styrelse får mäklarna en möjlighet att påverka med sin ägarandel och 

dessutom får man utdelning i form av säljarens annonskostnad. 

 

 Konkurrenten Booli har som fördel att man i deras organisation kan bygga verktyg och 

funktioner utan att behöva ta hänsyn till mäklarkåren. Hemnet behöver tillfredsställa 

mäklarnas önskemål om transparens, där man visar hur länge ett objekt annonserats. 

Även konsumenterna är idag mer pålästa och kräver transparens på ett helt nytt sätt, 

och då är det viktigt att vi levererar det här till dem i framtiden, säger Carl-Henrik. 

 

Det finns även ett potentiellt hot från aktörer utomlands, däribland några amerikanska 

tjänster som ännu inte lyckats ta sig in på den svenska marknaden tack vare att Hemnet 

är ett så pass starkt varumärke. Hemnet har gjort en analys och kommit fram till att 

ingen utländsk aktör lyckats ta sig in på en marknad utan att köpa upp ledaren på denna 

marknad. 

 

Carl-Henrik tror att  Blocket Bostad kommer ha svårt att ta sig in på marknaden just på 

grund av att Hemnet släpper så pass många nya funktioner som är till för att utveckla 

bättre kartlösningar, bättre mobilappar och generella förbättringar som ökar 

kundnöjdheten. Just nu lanserar Hemnet ett verktyg för mäklarna som heter 

andelsstatistik, som ser till hela utbudet på Hemnet och visar hur stor andel varje 

mäklare har på orten. Dessutom har Hemnet som enda företag en heltäckande statistik 

när det gäller bostadsaffärer i Sverige, något som är svårt att konkurrera med eftersom 

att Hemnet får information i realtid från mäklarnas system. Till skillnad från Booli har 

Blocket en annan affärsmodell och mer resurser att lägga på marknadsföring, men så 

länge inte Blocket har hela utbudet tror inte Carl-Henrik att Blocket Bostad kommer att 

lyckas. Om Blocket Bostad i framtiden skulle få hela utbudet tror han att även de skulle 

börja ta betalt av de som annonserar, det är bara en tidsfråga innan de börjar ta betalt 

säger han. 

 

Hemnets utköp av mediabolagen tror Carl-Henrik var på både gott och ont. Å ena sidan 

finns det en fördel med att Hemnet bara ägs av mäklare för att andra ägare har andra 

vinstintressen som står i fokus, nu kan mäklare istället enas och finna en lojalitet till den 

här plattformen. Å andra sidan bidrog mediabolagen med en viss kunskap och 

affärsmannaskap som mäklare saknar. Avtalet mellan mediabolagen och Hemnets 

styrelse var dock sådan att man vid det här tillfället kunde lösa ut mediabolagen och då 

gjorde man det. 

 

Motivet bakom Hemnets avgift till säljaren på 600 kronor är att Hemnet i framtiden 

förutspås tjäna mindre pengar på bannerannonsering och reklamannonser i största 

allmänhet. Därför har Hemnet behövt hitta andra intäktskällor. Carl-Henrik jämför med 

marknaden i Norge där säljarna får vara beredda på att betala fem eller sex gånger så 
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mycket för att annonsera på Finn.no48. Hälften av intäkterna Hemnet gör med den här 

avgiften till säljarna går direkt till mäklarna. Avgiften är även till för att kunna bemöta 

konkurrens och utveckla bättre tjänster till både mäklare och konsumenter. 

 

Anledningen till att Hemnet inte tillåter privata annonsörer utan uppdragsavtal med 

mäklare är att mäklare i Sverige har en stor andel av den totala 

bostadsannonsmarknaden och endast 3-5 procent av bostadssäljarna väljer att sälja 

utan mäklare. Jämför man med marknaden för hyreslokaler så kontrollerar mäklarna 

bara 20 procent av denna. Hade Hemnet gett sig in i sådana marknadsförhållanden hade 

man nog anpassat tjänsten även till privata annonsörer, men så ser det inte ut på 

bostadsannonsmarknaden i dagsläget.  

 

Carl-Henrik säger att det inte handlar om att Hemnet sitter i en maktposition på 

bostadsannonsmarknaden i Sverige och det finns inget som tyder på att man missbrukar 

sin marknadsställning. Han jämför med den holländska aktören Funda.nl där landets 

enda mäklarsamfund äger 90 procent av bolaget och inte låter icke-anslutna kedjor 

annonsera. En stor fördel på den svenska marknaden är att alla mäklarföretag i Hemnets 

styrelse är likställda oavsett om man är ägare eller inte, en annan fördel med den 

svenska marknaden är att ingen aktör har möjlighet att köpa merexponering på Hemnet. 

Carl-Henrik säger att man på Hemnet är väldigt noga med att inte favorisera någon. 

 

4.3 Aktörer hos Hemnet 
 

I den tredje indelningen har vi valt att placera Erik Wikander då han är VD för 

Mäklarhuset som återfinns hos Hemnet. VI har även valt att lägga intervjuerna med 

Catarina Löfberg, nuvarande ledamot i Mäklarsamfundets styrelse samt registrerad 

fastighetsmäklare, och Göran Pagrot, representant för Fastighetsmäklarförbundet, 

utöver att han även arbetar som fastighetsmäklar och har dessutom en internationell 

kompetens.  

 

Här finns det en hel del intressanta delar att plocka ut. Bland annat faktumet att 

Mäklarhuset både finns representerat hos Hemnet, men även valt att inleda ett djupare 

samarbete med Blocket Bostad. Erik Wikander som representerar företaget har tidigare 

uttalat sig kritiskt mot Hemnet i ett antal artiklar som vi nämnde i bakgrunden till 

uppsatsen.  
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 Norges största bostadsannonstjänst 



 

 49 

Erik Wikander 
 

Bakgrund 

Erik Wikander är i grunden ekonom och har jobbat med med marknadsföring och 

försäljning i olika branscher. Han har tidigare varit marknadsdirektör på NCC och på 

Svensk Fastighetsförmedling, dessutom har han suttit i både Hemnets och 

Mäklarsamfundets styrelse. Idag är han VD på Mäklarhuset.  

 

Mäklarhuset 

Mäklarhuset är Sveriges största privatägda mäklarkedja. Med privatägd menar han att 

kedjan inte ägs av en bank eller ett försäkringsbolag som vissa av kedjans konkurrenter. 

Till skillnad från dessa konkurrenter ägs Mäklarhuset av respektive kontor där man har 

verksamhetsavtal mellan kontoren som liknar traditionella franchiseavtal. Kontoren får 

vara med på bolagsstämman och meningen är att de ska skapa ett engagemang och 

lokalt entreprenörskap.  

 

Företagsorganisation 

Erik är kritisk mot att banker och försäkringsbolag använder sina mäklarkontor för att 

få en kundinkastare till sina bank-och försäkringsverksamheter. Han menar att det hos 

flera mäklarföretag finns ett incitament att generera vinst till bankverksamheten och att 

det är därför man startat mäklarföretagen från början. Det finns enligt Erik en fördel 

med att vara bankägd och det är att man har ekonomiska muskler, Mäklarhuset kan inte 

marknadsföra sitt varumärke som de största mäklarföretagen gör och får därför 

använda smartare lösningar som ska ge genomslag. En av dessa lösningar är att man 

som ensamt mäklarföretag i Sverige har en egen IT-avdelning där Mäklarhuset gör sin 

egen programvara, Erik motiverar det beslutet med att det är ett starkt 

konkurrensmedel att äga företagets kod, istället för att den ska finnas hos ett 

konsultbolag. 

 

Samarbetet med Blocket Bostad 

Mäklarhuset annonserar fortfarande på Hemnet men har valt att också börja använda 

Blocket Bostad i sin marknadsföring. Blocket ägs av mediakoncernen Schibsted. 

Mäklarhuset var det första mäklarföretaget som valde att inleda ett samarbete med 

Schibsted 2011. Detta samarbete inleddes enligt Erik eftersom det behövdes konkurrens 

och alternativ på marknaden. Det senaste året har Mäklarhuset tillsammans med ett 

antal andra mäklarföretag haft en väldigt nära kontakt med Schibsted. Man kan säga att 

alla fastighetsmäklarbyråer förutom Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling 

använder Blocket Bostad idag. Genom tre dagars för-publicering på Blocket menar Erik 

att man kan ta kontrollen för att vara med och utveckla framtidens bostadssajter för 

Mäklarhusets kunder.  
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Erik säger att han kan se en intressant effekt av annonseringen på Blocket Bostad. Bara 

veckor efter lanseringen av funktionen som gör att objekt visas 3 dagar tidigare så kan 

man se att trafiken till objekten ökats, nästan dubblats. Detta är en extremt viktig 

skillnad för Mäklarhuset, det visar att Blocket Bostad blivit en konkurrent till Hemnet 

och i slutändan gynnar trafikökningen kunderna, säger han. 

 

Tidigare har Blocket Bostad varit en bra komplementsajt till Hemnet men det nya 

Blocket Bostad som lanserades i april 2014  har helt nya funktioner och ett nytt 

utseende, tack vare de stora funktionsändringar som har gjorts menar Erik att man 

startat en rak konkurrent till Hemnet. Samarbetet med Schibsted och satsningarna på 

Blocket Bostad är enligt Erik helt nödvändiga för att Hemnet har utvecklats på ett väldigt 

konstigt sätt under senare år. 

 

 

Erik om Hemnet 

När Hemnet startade 1998 var tanken god, branschen skulle ha en gemensam 

marknadsplats, trots detta var det inte kundnyttan som var det största intresset, utan 

det var mäklarnyttan. Mäklarnyttan var att man inte skulle behöva betala så mycket 

pengar i annonskostnader, detta var anledningen till att Hemnet startades. När Hemnet 

bildades så fanns det två mäklarföretag och två branschorganisationer som gick in som 

delägare, Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet. Vid den tidpunkten så 

ingick varken Fastighetsbyrån eller Svensk Fastighetsförmedling i någon 

branschorganisation. För att kunna samla branschen var meningen den att 

branschorganisationerna skulle representera de andra mäklarföretagen. Delägarna 

insåg snabbt att det skulle bli för kostsamt att driva Hemnet, man tog då in två 

mediabolag, Bonnier och Stampen som skulle äga Hemnet till 49%. Av de resterande 

51% så fick vardera av de fyra ursprungliga delägarna en lika stor del var.  

 

Erik om Hemnets strategiska beslut 

I och med att mediebolagen gick in i detta ägande så sattes det upp en klausul i avtalet 

som gjorde att den mäklarägda sidan hade rätt att lösa ut mediabolagen vid vissa 

tidpunkter och till en förutbestämd kostnad. Detta inträffade för tre år sedan och efter 

det menar Erik att det mesta gått fel, han tycker att det var ett oerhört märkligt beslut 

från mäklarnas sida. Det var förmätet av mäklarna att tro att man hade bättre kunskap 

om digital utveckling än vad några av världens största mediabolag hade och därför var 

detta ett väldigt stort misstag, säger han. Utköpet gjordes för att mäklarna insåg att det 

fanns ett värde i att göra det.  

 

Hemnet efter Eriks tid 

Sedan Carl-Henrik Borg tillträdde som VD hos har man skapat ett helt annat Hemnet. De 

senaste fem åren har man genomgått väldigt stora förändringar. Från den tiden Erik satt 

i Hemnets styrelse så har personalstyrkan utökats från 3 personer till 50, idag har 

Hemnet fräscha lokaler i centrala Stockholm vilket är en stor skillnad från hur det sett ut 
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tidigare. Erik menar att man gått från det ideella Hemnet till det kommersiella Hemnet 

och att de stora mäklarföretagen sett en möjlig framtida exit i pengar. Om Hemnet har 

ett värde på kanske 1 miljard idag, så är det ju dom som är delägare som får ta del av 

dom pengarna den dagen Hemnet avyttras, jag är tämligen ointresserad av att ge 

Fastighetsbyrån 250 miljoner för mina objekt, säger Erik Wikander.   

 

Tankar om Hemnets ägarförhållanden 

Tiden mellan att Hemnets grundandes, 1998 och tiden för utköpet av mediabolagen, 

2011 så har både Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling blivit en del av 

Mäklarsamfundet. Erik menar att detta har lett till en ändrad maktförhållning i Hemnets 

styrelse där Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling totalt kontrollerat 

Hemnet till en nackdel för de mäklarföretag som varit representerade av 

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet. Framgångsreceptet för Hemnet 

initialt var att alla mäklare stod bakom det och att det funnit en devis, ”Hemnet av 

mäklare, för mäklare”, att man drivit det som ett samarbete mellan mäklarföretagen och 

att det varit möjligt tack vare en likartad maktbalans i ledningen. Maktbalansen har den 

senaste tiden äventyrats för att två stora aktörer roffat åt sig allt och drivit all utveckling 

åt sig själva. Erik säger att grunden med internet inte är att bygga monopol, utan 

tvärtom, han tror att verkligheten kommer att hinna ikapp Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling. 

 

När det kommer till Hemnet så är Erik missnöjd över att Mäklarhuset rent avtalsmässigt 

behöver skicka över alla sina kunduppgifter till Swedbank. På 90 dagars varsel kan 

Hemnet styra ett ensidigt beslut om ett förändrat användningssätt för hantering av 

avtalet. Med andra ord byggs Hemnets kunddatabas enligt Erik med bl.a. Mäklarhusets 

kundrelationer. Jag tycker att det är helt vansinne, det är ett övergrepp på en hel 

bransch som drivs av Fastighetsbyrån, säger Erik.  

 

Erik är tydlig med att det faktiskt är mäklarföretagen som är Hemnets kunder, det har 

funnits en extrem arrogans mot mäklarföretagen som helhet förutom mot Swedbank. 

Man har inte brytt sig om diskussionen med de mindre mäklarföretagen utan man har 

drivit Hemnet på ett sådant sätt att mäklarföretag som Länsförsäkringar, 

Skandiamäklarna och Mäklarringen framför allt, men även andra har tittat på ett annat 

alternativ. Det finns enligt Erik inget annat att göra för om affären mellan 

Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling går igenom så betyder det att Hemnet 

kommer att direkt ägas till 50%, och indirekt betydligt mer än 75% av Swedbank och då 

är det inte intressant att finnas där längre. Redan idag får dessa mindre mäklarföretag 

betala miljontals kronor till Swedbank. Det är ett helt annorlunda initiativ idag än det 

som fanns från början när Hemnet startades. 

 

Hemnet var fortfarande ideellt och jämställt på den tiden Erik satt i styrelsen, efter 

kommersialiseringen av Hemnet som enligt Erik skedde runt 2009 så skedde 

förändringar av Hemnet som var till nackdel för de andra mäklarföretagen. Istället för 
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att länka objekten till mäklarföretagens hemsidor så skapade Hemnet egna 

mellanlagringssidor, det här gjorde att trafiken till mäklarnas sidor minskade oerhört 

mycket och att 30 % av trafiken minskade över en natt.  De enda som visste om 

informationen om länkarna till mäklarföretagens sidor var Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling.  

 

Eriks tankar om den framtida utvecklingen för bostadsannonsmarknaden 

Utvecklingstakten går idag så pass fort att man fått ett helt nytt förhållningssätt till hur 

man söker information, det betyder att konkurrenter kommer att dyka upp på olika sätt 

oavsett vad Hemnet gör idag, Hemnet har egentligen alla förutsättningar att framöver 

kunna vara en väldigt bra bostadssajt men det kommer att ske förändringar, menar Erik. 

Han tror inte att Hemnet kommer att försvinna utan snarare att man kan vara en 

utmärkt bostadssajt framöver. Samtidigt pekar Erik på någonting en framtidsforskare 

vid namn Johan Ronnstam sade vid ett föredrag för ett par år sedan, att det enda sättet 

att utveckla Hemnet är att låta det brinna ner. Vad han menade med det är att Hemnet 

har mycket bra saker i sin struktur, sitt varumärke och sin hantering med att det måste 

göras och hanteras på ett lite annorlunda sätt. 

 

Erik tror inte att Hemnet kommer att försvinna, han tror att Hemnet har ett alldeles för 

stort värde. Med värde menar han inte penningvärde utan snarare ett funktionsvärde. 

Det är viktigt för Hemnet att få konkurrens, det är enligt Erik det enda sättet att 

utvecklas, annars blir man som aktör självgod. Om det blir Blocket eller Booli eller någon 

annan aktör som kommer att utmana vet man inte riktigt än. Erik tror att det handlar 

om att driva en plattform som har mycket innehåll och att kunna driva trafik, därför tror 

Erik att Hemnet hade mått bra av att ha kvar mediabolagen i styrelsen, just för att få den 

skjutsen som man inte kan få på egen hand. 

 

 

Catarina Löfberg 
 

Bakgrund 

Catarina Löfberg har varit fastighetsmäklare sedan 1990 och har sedan dess varit aktiv i 

Mäklarsamfundet. Idag är hon kassör i Mäklarsamfundet och driver Mäklarhuset 

Trelleborg. 

 

Mäklarsamfundet är en branschorganisation som ger juridisk trygghet till mäklaren. 

Dessutom är det en lobbyverksamhet  som vill påverka lagstiftningen i Sverige. 

Mäklarsamfundet arbetar även för att Sveriges fastighetsmäklare ska ha en bra 

grundutbildning och fortbildning. 
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Catarina om bostadsannonseringstjänsterna 

Catarina tycker att Mäklarhusets samarbete med Blocket Bostad är det sämsta beslutet 

Mäklarhuset någonsin tagit. Hon kan inte förstå varför man bestämt sig för att 

samarbeta med en tjänst som är helt kommersiell. Catarina märker inte av en ökning av 

spekulanter och kunder sedan hennes kontor anslutit sig till Blocket Bostad. Att 

objekten syns på Hitta.se, Aftonbladet.se och Schibsteds andra sidor spelar ingen större 

roll om man är mäklare på liten ort där återkommande kunder är mycket viktigare. 

Catarina hoppas att det inte blir fler mäklare som ansluter sig till Blocket Bostad utan att 

mäklarna istället försöker att bygga upp Hemnet till den enda platsen där alla mäklare 

kan synas. 

 

Catarina säger att Hemnet har gjort mycket nytta och det speglas i ökningen av antalet 

affärer mäklarna får årligen. Detta är ett kvitto på att Hemnet är en snygg sida med 

viktig information, säger hon. Däremot är det enligt Catarina olyckligt att Hemnets 

ägarbild ser ut som den gör, hon tror att det bästa varit om Fastighetsmäklarförbundet 

och Mäklarsamfundet skulle stå bakom ett hundraprocentigt ägande av Hemnet. Men då 

Hemnet grundades hade inte förbunden så mycket pengar att investera i Hemnet, och 

ingen visste att Hemnet skulle bli en så pass stor plattform. Avgiften som Hemnet tar ut 

av säljaren är ingenting som Catarina upplever att kunderna reagerar på, alla gillar 

Hemnet som tjänst och därför är det viktigt att fortsätta utveckla den för att hålla kvar 

mäklarna där. Hemnet är enligt henne den bästa tjänsten för att som mäklare få en insyn 

i hur objekten presenteras. 

 

Catarina om köpet av Svensk Fastighetsförmedling 

Hemnets styrelsesammansättning kommer enligt Catarina att påverkas av 

Fastighetsbyråns köp av Svensk Fastighetsförmedling. Varje fjärdedel av Hemnets 

styrelse betingar två medlemmar, därför kommer Fastighetsbyrån få två nya 

medlemmar i styrelsen om köpet går igenom. Om det i framtiden dyker upp väldigt 

kommersiella frågor i Hemnet tror Catarina att branschorganisationerna får gå ihop i 

frågorna förutsatt att de tycker samma sak. Även mäklarkåren kommer att påverkas av 

köpet, det kommer att ske en kolossal omflyttning där skickliga mäklare från Svensk 

Fastighetsförmedling kommer att vända sig efter ett nytt jobb, vilket är positivt för oss 

på Mäklarhuset, säger Catarina. I Mäklarsamfundet kan det bli så att vissa debatter 

hämmas av att det finns en stor aktör med väldigt många röster, därför kan det bli sak 

för Mäklarsamfundets styrelse att se över röstningssystemet och eventuellt omfördela 

rösterna, exempelvis att en medlem ger en röst. 
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Göran Pagrot 
 

Bakgrund 

Göran Pagrot har varit mäklare sedan 1992 och drev i 13 år det internationella 

mäklarföretaget Remax. Idag är han på Era, ett annat internationellt mäklarföretag. 

Sedan två år tillbaka är han även styrelsemedlem i Fastighetsmäklarförbundet. 

 

Bostadsannonsmarknaden ur ett internationellt perspektiv 

Generellt i Europa är papperstidningarna en viktig kanal för annonsering av bostäder. 

Särskilt i storstäderna, säger Göran. I regionerna kring Medelhavet sker annonsering 

ofta på plats, det vill säga att fastigheten till salu har stora ”till salu”-skyltar och vimplar i 

fönstret. Däremot är man inte lika bra på att annonsera på internet, vilket Göran tycker 

är fullständigt galet. I t.ex. Italien finns det omkring fem stora annonsplatser på internet, 

när man vill hitta ett objekt som är till salu så får spekulanten antingen gissa sig till 

vilken av tjänsterna som har de bästa objekten eller leta igenom allihopa. Det Sverige är 

skickligare på när man jämför med andra länder i Europa är fotograferingen och 

presentationen av objekten. I Sverige uppskattar Göran att 90% av mäklarna använder 

en proffsfotograf, så här ser det inte alls ut i resten av Europa där många mäklare tar 

sina bilder själv, säger han. 

 

I USA har bostadsannonsmarknaden påverkats av så kallade MLS-system, dessa gör att 

bara en liten del av informationen rörande objektet når köparen. Därför behöver den 

här spekulanten kontakta mäklaren för att få resten av informationen.  På så vis har man 

skapat ett informationsövertag och som mäklare säkrat sitt eget existensberättigande. 

Göran tycker att det är bra att det inte ser ut så här på den svenska 

bostadsannonsmarknaden utan att det här finns en transparens.  

 

Göran drar en parallell mellan annonsläget i Sverige och annonsläget i Norge där 

söktjänsten Finn.no dominerar den norska annonsmarknaden och är en motsvarighet 

till Blocket. Det som gör Sveriges bostadsannonsering unik är att konsumenterna kan 

vända sig till en enda stor tjänst och få hela utbudet. Detta går att jämföra med 

situationen i Holland, men där finns en skillnad i att alla mäklarföretag inte är 

representerade i tjänstens styrelse. Detta leder till att de andra mäklarna får betala extra 

för att få synas bland sökresultaten och trots att man gör detta så hamnar man långt ned 

bland sökträffarna. I andra länder är mäklarkårerna så pass splittrade att ingen 

organisation kan samla dem och även om det finns länder med en enda portal för 

fastighetsannonser är det inte mäklarna som äger dem, utan snarare ”spindlande” 

söktjänster. 

Göran tycker att Hemnet varit helt exceptionellt eftersom det är ägt av mäklarkåren. 

Bostäder på Internet passar väldigt bra, säger han. Det är idag fruktansvärt lätt att hitta 

precis det man letar efter och kunna sortera ut sina sökresultat efter sina egna kriterier 

som spekulant.  
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Göran gillar transparensen som finns i en stor aktör som Hemnet, konsumenten kan se 

allt som är till salu och gör det lätt för den att sätta sig in i marknaden på en viss ort. 

Dessutom är det lätt att ta reda på information om vilka objekt som är sålda eller vilka 

skolor och kommunikationer som finns. En annan viktig sak är tillgången på korrekt 

statistik, någonting som uppkommit tack vare förvärvet av Svensk Mäklarstatistik. 

Däremot tror Göran att det är viktigt att Hemnet får konkurrens, om konkurrens saknas 

är det lätt att slå sig till ro och sluta utveckla sina tjänster. Någonstans har vi i 

mäklarkåren lyckats extremt bra med Hemnet, men trots detta är en majoritet av 

mäklarkåren väldigt besvikna, inte i hur tjänsten fungerar utan av politiska skäl. 

Fastighetsbyrån har fått en för stor roll, säger Göran. 

 

Dagens konkurrenssituation 

Göran ser en stor förändring i tidningsannonseringen de senaste två åren. Exempelvis 

har Sveriges största bostadsmagasin, DN:s Fredagsbilaga har gått från en 120 sidor lång 

bilaga till att nu inte ens vara en bilaga, utan endast en liten del av DN på 20-30 sidor.  

Göran är övertygad om att det beror på internetannonseringen som medför stora 

tekniska fördelar. När Göran marknadsför sig i tidningar idag gör han det bara för att 

locka folk till samma annons på internet, där spekulanterna kan se den riktiga annonsen. 

Det är just därför mediabolag dom Schibsted och Bonnier försöker ta sig in på den 

internetbaserade bostadsannonsmarknaden, för att de vet att den tiden då mäklarna 

spenderade väldigt mycket pengar på bostadsannonser i tidningarna aldrig kommer 

tillbaka. Vi är på väg därifrån med en rasande fart, säger Göran. 

 

Att Hemnet på senare år fått en ökad konkurrens har enligt Göran varit en bra sak, 

tjänster som Booli har enligt honom varit bättre på att ta fram statistik trots att Booli 

inte haft en bråkdel av resurserna som Hemnet har. Nu menar Göran att detta har svängt 

och att Hemnet behövt att anpassa sig och bli bättre, men hade det inte varit för 

konkurrensen så hade Hemnet inte satsat allt på att bli en bättre tjänst. 

 

Det finns en anledning av att bekymra sig över Hemnets ägarbild om Fastighetsbyråns 

köp av Svensk Fastighetsförmedling går igenom. Förr ägde Fastighetsbyrån en ungefär 

lika stor andel av Hemnet som man hade marknadsandelar i landets 

bostadsförsäljningar, men i och med köpet kommer Fastighetsbyrån ha 50% av Hemnet, 

vilket inte representerar hur stor del av marknaden man har. De flesta andra mäklarna 

gillar inte att Swedbank Franchise blivit så pass dominerande i Hemnet. Alla mäklare vet 

om det och alla vet att man behöver hitta en lösning, säger Göran. 

 

Det har inte varit en lätt situation för de mäklarföretagen som valt att samarbeta med 

Schibsted och Blocket Bostad. Trots att det går att påverka i Hemnets styrelse tack vare 

att dessa mäklarföretag har röster i Mäklarsamfundet så har även Fastighetsbyrån och 

Svensk Fastighetsförmedling representanter i styrelsen.  
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Göran tycker att det måste ske en förändring i Hemnets ägarstruktur, enligt honom vore 

de optimala ägarförhållandena om Hemnet helt och hållet var ägt av 

branschorganisationerna. 

 

Enligt Göran har Hemnet fått två starka krafter, en ideell kraft och en kommersiell kraft. 

Bakom den ideella kraften står Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet som 

inte tycker att det viktigaste är att tjäna pengar på Hemnet, den andra kraften vill att 

man med Hemnet vill nå så många besökare som möjligt för att kunna ta del av 

annonsintäkter. Som mäklare är det för Göran helt ointressant om Hemnets ägare tjänar 

pengar, utan det viktiga är att kunna underlätta för mäklaren att presentera sina objekt. 

Göran tror att det är väldigt många som håller med honom när han säger att vi tappat 

det gamla Hemnet. 

 

4.4 Konkurrenter till Hemnet 
 

I den fjärde indelningen har vi placerat representanterna för två av de konkurrenter till 

Hemnet som finns på marknaden. Anders Kyhlstedt talar för Booli och Robin Suwe talar 

för Blocket Bostad. Här kan man tydligt se var samtliga tre aktörer skiljer sig åt i vision 

och syfte, vilket ger en kontrast till Hemnets position på marknaden.  

 

 

Anders Kyhlstedt 
 

Bakgrund 

Anders Kyhlstedt har tidigare studerat ekonomi med inriktning mot entreprenörskap 

och parallellt med sin utbildning var han tidigt med och drog igång ett par bolag. Han 

startade Booli tillsammans med två andra team där bland annat Peo Nilsson, VD för 

Booli, representerade ett av teamen och Kalle Nilvér, vice VD, representerade det andra.  

Det var i samma veva som Google Maps precis hade lanserats och det hade inte tidigare 

funnits några online-plattformar för att presentera kartor på det sättet. I samband med 

det presenterades nya bostadstjänster i USA som var många generationer före det som 

fanns i Sverige vid den tiden. Det som fanns i Sverige var främst Hemnet som då hade 

omkring 95 procent av marknadsandelarna, säger Anders.    

 

Om Booli 

Inspirationen till Booli hämtades i första hand från USA med tjänster som bland annat 

Sillow och Trulia som var stora då. Det som egentligen fanns på den svenska marknaden 

var Allt om Bostad som hade en typ av indexerad lösning innan Booli men det var inget 

grundarna kände till då. Ska man titta mer på hur marknaden i USA ser ut är det mycket 

annonslösningar liknande Blocket och Hemnet mer än renodlade söktjänster. Det var 

just Sillow och Trulia som kom med ett lite annat perspektiv, men den amerikanska 
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marknaden är lite annorlunda och är baseras mycket på Multiple Listing Services som är 

mer geografiskt styrda. Den svenska marknaden tillsammans med främst Norge och 

Kanada är unika på det sättet att i princip hela utbudet finns samlat på en tjänst. I övriga 

länder är utbudet ofta splittrat på flera olika tjänster som exempelvis i USA vilket gör 

processen lite mer svår för köpare och säljare att identifiera utbudet helt enkelt. Där har 

Hemnet fram tills nu haft en viktig roll att fylla på den svenska marknaden. 

Förhoppningsvis är Booli som tar vidare det ansvaret, säger Anders. 

 

Visioner med Booli 

Syftet med Booli är enligt Anders att med rätt data och bättre tjänster jobba för en bättre 

bostadsmarknad. Man tror på en schystare och öppnare bostadsannonsmarknad där alla 

bostäder ska vara sökbara för köparen. Genom ett bra underlag och användargränssnitt 

ska alla kunna göra en rättvis jämförelse mellan utbudet. Ett exempel på detta är att 

Booli var först med att lansera en kostnadsfri och rikstäckande databas för slutpriser 

samt att man visar historiska annonseringar utav samma bostadsannons för att 

underlätta för köparen att ta rätt beslut. 

 

Det är viktigt att tjänsterna som erbjuds är effektiva. Att kunna identifiera 

konsumenternas behov och inte kompromissa, därför har inspirationsdelen var viktig 

för Booli i ett tidigt skede för tjänsten. Även om det är många som besöker 

annonstjänster likt Hemnet är det långt ifrån alla som faktiskt söker bostad som tittar på 

utbudet. Detta är en målgrupp som Anders refererar till som så kallade 

inspirationssurfare, en grupp som har andra behov och tjänsten man erbjuder bör 

kunna smidigt anpassas därefter. Detta var som sagt  Booli tidigare med och Hemnet har 

sedan hängt på och även en norsk motsvarighet till Blocket hämtade inspiration från 

Booli till en egen inspirationsdel. 

 

Breddning av företaget 

Inom bolaget så finns även Booli Pro som är ett business intelligence-verktyg som 

analyserar bostadsmarknaden på olika sätt. Där är Booli störst i Sverige gällande 

analyser av nyproduktion. Med hjälp av Google Analytics tar man via insamlad data ut 

trender och grader för att kunna erbjuda en tjänst anpassad för exempelvis 

nyproduktionsbolag. Som byggherre kan du gå in i systemet och göra jämförelsen 

mellan utförsäljningsgrader andra projekt har haft för att sedan använda denna 

information när man själv ska fatta viktiga beslut för det egna projektet.  

 

Utöver Booli Pro finns även en systersida som heter HittaMäklare som är en tjänst för att 

få hjälp att hitta och välja fastighetsmäklare. Det är den enda tjänsten i Sverige där du 

faktiskt kan gå in och se alla Sveriges mäklare och vad dessa har sålt och vilka objekt 

som ligger uppe för respektive mäklare. Här är visionen att likt Ebay kunna erbjuda en 

transparens i form av ett recensionssystem där som konsument på ett enkelt sätt får 

tillgång till varje enskild mäklares historik och tillhörande recensioner för tjänsten som 

erbjudits. Därefter ska man kunna fatta ett beslut för vilken mäklare man ska välja. Om 
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det finns en transparens av nöjda kunder spelar inte varumärket någon större roll. Det 

som är problemet idag när man ska välja mäklare är att det finns så väldigt lite av 

relevans att tillgå. Vår vision och det vi tror på är en bättre marknad som bygger på att 

om du gör ett bra jobb med nöjda kunder, ska du också vara högt upp på listor. Det är 

vad vi vill göra, säger Anders. 

 

Vad gäller Boolis vision och planer inför framtiden så säger Anders att man kan likna 

deras affärsmodell vid en dataplanet med gravitation likt det som Linkdin har som 

affärsmodell och vad den bygger på. Det som Linkdin är för jobbannonsmarknaden vill 

Booli bli för bostadsannonsmarknaden. Sätter man detta i kontrast till Hemnet och man 

lyckas med sin vision så är Booli en väsentligt bättre plattform för att spridas 

internationellt än en klassisk listing-tjänst som i Hemnet, som behöver ett stort utbud 

för att överhuvudtaget kunna samla in data och vara relevanta på en ny marknad. 

 

Ander om Boolis framtidsutsikter 

En annan fördel som Booli har är den samlade blandningen av kompetens inom olika 

områden som bygger tjänsten. Det är viktigt att kunna förstå hur bolag som Facebook är  

uppbyggda och vad det är för system och organisation som gör den sortens bolag 

möjliga. Där försöker Booli verkligen ligga i täten för att driva utvecklingen framåt på 

den svenska marknaden i första hand. Om 10 år kommer finnas en liknande plattform på 

bostadsannonsmarknaden som nu som sagt finns på jobbannonsmarknaden. Rent 

teoretiskt skulle det se ut som så att det finns djup kunskap om nyproduktion, mäklare, 

objekt och slutpriser för att ta några exempel. Det finns då celler som kan bygga upp och 

förstå hela datasättet och koppla ihop dessa kopplingar för att sen länkas till andra delar 

i den faktiskt världen. Sedan så byggs denna data kontinuerligt upp för tjänsten. 

Förhoppningsvis är det Booli som står för den tjänsten, säger Anders. 

 

Det som kan tala för att Booli blir en allt mer relevant och större aktör på marknaden är 

att tjänster som Hemnet inte kan jobba för en målgrupp lika tydligt som Booli gör. När 

Booli lanserades så pratades det mycket om att Hemnet var bra som det var. 

Utvecklingen har dessvärre gått mot att istället dölja dagar på marknaden för objekt 

trots att det som köpare självklart är båda intressant och grundläggande för att kunna 

förhålla sig till och strukturera denna information. Du kan skapa ett system för att förstå 

olika grupper av objekt och det blir lättare att ta till sig, den problematiken har inte 

Booli enligt Anders. 

 

Anders om konkurrensen på marknaden 

På senare tid har det varit mycket diskussioner kring tredagarsfördröjningen som 

Blocket Bostad lanserade som en slags lösning på Hemnets dominans på marknaden. 

Där visas objekten tre dagar exklusivt på Blocket Bostad innan någon annan 

annonstjänst får tillgång. Problemet är dock att det inte alls blir exklusivt då objekten är 

sökbara på Booli samma dag.  
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Sett utifrån den strategi som Booli jobbar efter så vill man göra alla bostäder sökbara för 

att underlätta för köparen att hitta sin drömbostad. Det är då viktigt att veta vilka 

bostäder som överhuvudtaget finns till försäljning. Alla andra tjänster jobbar på olika 

sätt för att ta betalt från säljaren för att få lägga upp en annons och det leder till att 

tjänsterna blir allt mer olika varandra. Nu har marknaden utvecklats så att skillnaderna 

blir allt mer tydliga då Blocket saknar massa objekt och Hemnet har börjat sakna objekt 

medan Booli gör allt sökbart. 

 

Här kan man titta på exemplet med Bovision som under en period vad större än Hemnet 

för många år sen. Då surfade man ofta på båda plattformarna för man visste inte vilken 

man skulle välja. Det kom till en punkt runt år 2004 då ett par mäklare bestämde sig för 

att enbart synas på Hemnet framöver. Helt plötsligt hade du två plattformar där den ena 

hade hela utbudet och den andra saknade objekt. Därefter började Hemnet växa 

ordentligt och gick om Bovision för att bygga vidare på förutsättningarna att bli störst på 

marknaden.  

 

En stor fördel som Hemnet haft är att plattformen har varit ägd av i princip alla mäklare 

under perioder. Det har inneburit att att det varit lättare att få en total uppslutning men 

det har också funnits vissa problem med trovärdigheten då man till skillnad från Booli 

kanske inte enbart försökt göra något för köparen. Det har helt enkelt funnits delade 

intressen.  

 

Anders om Hemnet 

När man grundade Hemnet pratade man mycket om att man skulle hjälpas åt och göra 

det tillsammans och inte konkurrera med varandra, man skulle värna om det. På så sätt 

gjorde det inget att Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling ägde 50 procent 

av Hemnet eftersom det ändå var till för alla och man skulle inte tjäna pengar på utan 

man hade liknande intresse. Sen började Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling konstatera att man byggt upp en enorm resurs tillsammans värd 

mycket pengar som man nu vill dra nytta. En kommersialisering påbörjades och 

röstläggningen i Mäklarsamfundet ändrades så att man kunde börja kontrollera mer och 

man bytte ut ledningsgrupper, satte sig själv som styrelseordförande för att ta några 

exempel. Från att ha varit en plattform som var till för mäklarbranschen, även om det 

var på bekostnad av konkurrens och produktutveckling, har man gått till en plattform 

som gynnar två aktörer.  

 

Anders om Swedbank Fastighetsbyråns uppköp av Svensk Fastighetsförmedling 

Vad gäller det eventuella uppköpet så säger Anders att som entreprenör ser han på det 

som att all förändring är bra förändring och att om Booli kan vara mer snabbrörliga än 

konkurrenterna kommer det att vara till stor fördel. Med det sagt finns det även ett 

perspektiv att vi i praktiken får situationen där Sveriges största bolånegivare 

kontrollerar den data som Riksbanken bygger sina beslut på och som 

Fastighetsmäklarinspektionen till viss utsträckning reglerar. Samma företag äger då 
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Sveriges utan konkurrens största fastighetsmäklarbyrå där tvåan är en fjärdedel så stor. 

Dessutom äger man den största bostadsförsäljningsplattformen och får i och med det en 

väldigt kraftfull plattform att agera utifrån. Detta gör förhoppningsvis att andra aktörer 

på marknaden undrar om det är lönsamt att vara kvar i Hemnet när dominanten på 

marknaden drar ekonomisk nytta på deras affärer som marknaden utvecklar sig. 

 

Sett till om detta kan vara till nackdel för Hemnet så tror Anders att den styrkan som du 

kan bygga upp på den plattformen är så pass stark att mäklare helt enkelt inte kan 

lämna. Det är svårt att som mäklare att lämna en så stor plattform, att säga till säljaren 

att man inte tänker annonsera på Hemnet för att man inte gillar tjänsten. Säljaren bryr 

sig inte om sånt. Det går inte att motivera och försvara att man inte lägger upp objektet 

på en så stor tjänst. Här blir inte ens annonsavgiften som Hemnet infört av avgörande 

karaktär då den är så liten sett till vad priserna landar på i slutändan att den nästintill är 

försumbar. Det som ligger närmast till hands är att allt fler upprörs och att det kan leda 

till fler förslag till lösningar på situationen som kan tänkas skada Hemnet, men hittills 

har det inte fått någon större effekt. 

 

 

Robin Suwe 
 

Bakgrund 

Robin Suwe är affärsområdeschef på Blocket Bostad. Projektet med Blocket Bostad 

startades för tre år sedan och är en marknadsplats med fokus på objekt från både 

mäklare och privata försäljare samt uthyrningsobjekt och semesterboenden. Till skillnad 

från vissa konkurrenter ”spindlar” inte Blocket Bostad sina objekt utan Robin gör tydligt 

att man istället försöker bygga affärsmässiga relationer med alla mäklare. Idag är åtta av 

de tio största kedjorna anslutna till Blocket Bostad och ungefär hälften av alla bostäder 

som annonseras i Sverige visas på Blocket Bostad. 

 

Konkurrenssituationen 

Robin säger att Blocket Bostad har blivit en primärkanal för de fyra mäklarna som valt 

att visa sina objekt på Blocket Bostad i tre dagar, innan objekten visas på Hemnet. För 

dessa mäklarna har Hemnet blivit ett komplement. Mäklarna som valde att inleda det 

här samarbetet insåg att 9/10 konsumenter hittar sin bostad på internet, och därför 

vände de sig till en stark mediapartner som är bra på att bygga marknadsplatser. De här 

mäklarna såg att Hemnets villkor kunde ändras väldigt snabbt, som exempel nämner 

Robin att Hemnet ströp tillgången på trafik genom att göra objektpresentationer, att 

Hemnet började visa hur länge objektet varit ute, offentliggörande av budgivning och att 

tjänsten i förra året började ta betalt av konsumenten. Robin säger att dessa villkoren 

alltid kunde ändras med 90 dagars varsel vilket var en av anledningarna till att de fyra 

mäklarna valde att inleda samarbete med Schibsted och Blocket Bostad. Enligt dagens 

affärsmodell har Blocket Bostad inga planer på att ta ut avgifter från konsumenterna, det 
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är gratis att annonsera på Blocket Bostad för att kunna få en maximerad volym av objekt 

och så många anslutna mäklare som möjligt, säger Robin. 

 

För att kunna vinna över fler mäklare till Blocket Bostad säger Robin att det är viktigt att 

leverera en bra tjänst till köparna, vilket han sett tecken på att man lyckats med, sedan 

lanseringen av ”tre dagars-försprång” och den nya hemsidan har trafiken på Blocket 

Bostad ökat med 28%. Den senaste veckan uppskattar Robin 811 000 unika besökare. 

Det handlar även om att bygga bra tjänster för mäklaren som gör att man kan få kontakt 

med fler kunder, fler spekulanter och kan bygga sitt varumärke lokalt, säger han.  

 

”Tre dagars-försprånget” är enligt Robin väldigt bra för köparen och Blocket Bostads 

publik, detta för att en stor del av objekten säljs innan visning och att man på så vis kan 

attrahera de ivrigaste spekulanterna. Även för säljarna är det här bra, de nyaste objekten 

får helt kostnadsfritt bra marknadsföring genom Schibsteds andra tjänster, t.ex. 

Aftonbladet, Hitta.se och Klart.se och förhandsbuden kan leda till ett ökat 

försäljningspris. På så vis fokuserar Blocket Bostad på kundnyttan i båda leden, säger 

Robin. 

 

Blocket Bostad i framtiden 

I framtiden tror Robin att digitaliseringen av annonsbranschen gör att mäklarna satsar 

på att bygga sitt varumärke och exponera sina objekt på nya sätt. Den stora fördelen 

med digitaliseringen som har skett är transparens i form av mätbarhet. Dessutom tror 

han att det kommer att ske en effektivisering av kundkontakter på det digitala planet, att 

ersätta dagens visningar som det bästa sättet att träffa kunder på med att kunna 

profilera sig och skapa dessa kundkontakter på internet. 

 

Swedbanks köp av Svensk Fastighetsförmedling tror Robin påverkar Blocket Bostad 

positivt. Han tycker att det blir tydligt för alla i branschen att Fastighetsbyrån kan göra 

som man vill, att Fastighetsbyrån även blir den som kontrollerar Hemnet genom 50% av 

ägandet och rösterna i Mäklarsamfundet gör att man egentligen skulle kunna döpa om 

Hemnet till Fastighetsbyrån.se. Att trovärdigheten för Fastighetsbyrån och Hemnet 

minskar, är bra för Blocket Bostad, säger Robin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 62 

5. Analys och diskussion 
 

 

I den här delen kommer vi att analysera och diskutera det som sagts och kommit fram 

under intervjuerna. Vi kommer att tillämpa en metod där vi använder oss av ”critical 

events” för att identifiera vilka kritiska händelser som format Hemnet och plattformens 

position på marknaden i ett historisk perspektiv som leder upp till hur situationen ser ut 

idag, fram till och med uppköpet.  

 

Varje kritisk händelse kommer att redogöras för genom att vi analyserar händelsen i tre 

steg. Först kommer vi att titta på vad som leder upp till händelse. I ett andra steg tittar vi 

på och diskuterar vilka för- och nackdelar händelsen fört med sig. I ett avslutande tredje 

steg tittar vi på vilka efterföljderna har varit. Allt detta kommer vi att göra med hjälp av 

de teorier vi presenterat i teoridelen för att på så sätt dra kopplingar till Hemnet och 

plattformens utveckling. 

 

5.1 Critical event: Hemnet grundas 
 

Denna första viktiga händelsen vi valt att definiera är själva grundandet av Hemnet.  Vid 

tidpunkten för Hemnets grundande var man som mäklare mer eller mindre tvungen att 

göra sina bostadsannonser i dagstidningarna för att det var där köparna letade och 

därför fanns det egentligen ingen anledning att annonsera någon annanstans. Som 

Laurie Chapman sa så täpptes marknaden av den annonskanalen. Vi ser detta som en 

inträdesbarriär för Hemnet som då var en ny aktör på annonsmarknaden. 

 

Den stora inträdesbarriären vi känner igen från teorin är ”product differentiation”-

barriären som kännetecknas av att det finns etablerade företag på marknaden med 

lojala kunder och att nya aktörer därför behöver investera mycket pengar i 

marknadsföring och utveckling av tjänsten. Vidare visar teorin om inträdesbarriärer att 

svårigheterna för att ta sig in på en marknad även ligger i de befintliga aktörernas 

reaktion på nykomlingen. Hemnet mötte en del motreaktioner från tidningsbranschen. 

Enligt Kenny Genborg så fanns det redan en initierad kamp om att bli den första och 

ledande bostadsannonsören på internet, och att denna kunde vinnas genom att samla 

mäklarkåren och på så vis få hela utbudet och att kunna annonsera alla objekt på en och 

samma plattform. Laurie Chapman, en av Hemnets samordnare, sa att den frågan han 

ville driva var att skapa en kanal som kunde dominera bostadsannonsmarknaden på 

internet, innan någon annan lyckades med det och dessutom få med hela 

mäklarbranschen på detta.  
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Innan Hemnet grundades hade flera andra mediabolag försökt att göra detta. 

Aftonbladet och Dagens Nyheter hade redan börjat utvecklat sina egna internetbaserade 

tjänster för bostadsannonsering. På den tiden var de flesta enade om att internet skulle 

bli mycket större och på sikt ta över annonsmarknaden. Annonsintäkterna i 

tidningarnas bostadsbilagor och på deras bostadssidor var en väldigt viktig intäkt för 

mediabolagen och därför fanns det en rädsla och även ett behov från deras sida att 

finnas även på internet för att inte tappa marknadsandelar. Här ser vi en tydlig koppling 

till den organisationsekologiska teorin där tidningarnas ledningar dels märkte av den 

tekniska förändringen som skedde och dels även fick anpassa sig när de märkte att 

bostadsannonseringen på internet kunde bli ett potentiellt hot mot tidningarnas 

annonsering. Detta speglas i det organisationsekologiska synsättet Astley och Van de 

Ven  har på förnyelse vid plötsliga skillnader i organisationens miljö, där det är 

ledningens ansvar att anpassa sig för organisationens överlevnad.  

 

Att tidningarna senare valde att utgöra en del av Hemnets styrelse ser vi också var ett 

tecken på denna insiktsfullhet som Kenny Genborg berättade om och därmed en 

handling man gjorde för att anpassa sig. Det finns en koppling till hypercompetition och 

nätverkseffekter med ”vinnaren tar allt”-marknader att titta på i det här fallet. Här går 

olika aktörer samman och bildar en plattform istället för att konkurrera med varandra. 

Tidningsbranschen var rädda för Hemnet och Hemnet var rädda för att ha 

tidningsbranschen och specifikt en så stark aktör som Dagens Nyheter som konkurrent.  

 

Det som lockade mäklarföretagen till att bli delägare i just Hemnet, av det som framgår i 

intervjuerna med Kenny och Laurie, var dels att det var en annonskanal som var gratis 

för mäklarna att annonsera på, men också att det skapade en gemensam plattform där 

alla objekten fanns. Här tror Laurie att det var det här som gjorde att Hemnet fick en 

nästintill 100 procent uppslutning av mäklarkåren. Mäklarna såg en egenvinning i 

gratisannonseringen på internet och med det även en mäklarnytta. Det fanns en tvåsidig 

marknad att dra stor ekonomisk fördel ifrån. Man förstod att det gick att spara väldigt 

mycket pengar på att annonsera på Hemnet istället för i tidningarna. Enligt Laurie 

Chapman utgjordes 10 till 20 procent av mäklarens omsättning kostnader för just 

tidningsannonsering. Även här ser vi en koppling till den organisationsekologiska teorin. 

När mäklarföretagen såg att det skedde tekniska förändringar i organisationens miljö 

reagerade man snabbt för att minska företagets utgifter och säkra sin egen överlevnad. 

 

Det fanns även en betydelse, om man ser till ägarförhållandet, att många av de stora 

mäklarföretagen fanns med i början. Det var Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling som tillsammans med Mäklarsamfundet och Dagens Nyheter 

utgjorde ägarna av Hemnet. Här insåg snabbt mäklarbranschen betydelsen av att en 

total uppslutning kommer öka värdet av Hemnet som verktyg men även som resurs för 

branschen. En typisk nätverkseffekt som innebär att med fler användare så ökar värdet 

av tjänsten. Det kostade mer att stå utanför och gå miste om tjänsten än att gå med. På så 

sätt kunde Hemnet på kort tid bli väldigt stora.  
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Precis som Pepall, Richards och Norman beskriver så finns olika strategier att tillämpa 

på en marknad med nätverkseffekter. Här är det tydligt att Hemnet arbetat efter den 

strategin, som Laurie också hävdade, att försöka bygga upp en stor kundbas genom att 

attrahera många producenter av tillbehör, i Hemnets fall att attrahera många 

mäklarföretag för att annonsera sina objekt som kompletterar tjänsten. Detta i ett tidigt 

skede av utvecklingen på marknaden.   

 

Vi tror vidare att Hemnet tog sig genom den tidigare nämnda ”product differentiation”-

barriären genom att helt enkelt inte behöva spendera särskilt mycket pengar på 

marknadsföring. Det hänvisades, som Laurie sa, till Hemnet i tidningsannonserna och i 

takt med att internet blev större, och faktumet att man hade så många objekt, blev det på 

ett naturligt sätt den plattformen kunderna först sökte sig till när de skulle söka 

bostadsannonser på internet. Det här var dels tack vare samarbetet mellan 

mäklarföretag och branschorganisationer, men även tack vare Hemnets tekniska fördel i 

att som hemsida vara lätt för bostadsspekulanterna att tillgå, och dessutom kostnadsfri.  

  

Det var onekligen en enorm fördel för Hemnet att vara ägt av de största 

mäklarföretagen, och i princip hela mäklarbranschen, i och med att Mäklarsamfundet 

var en av delägarna och även Fastighetsmäklarförbundet som kom in lite senare. På 

Hemnet finns i och med det tillgången till all information och allt som egentligen krävs 

för att kunna tillhandahålla en komplett tjänst sett ur kundernas perspektiv. Detta var 

egentligen det enskilt starkaste kortet Hemnet hade för att positionera sig som 

dominant på marknaden. Man byggde tidigt grunden för att kunna erbjuda mer eller 

mindre alla objekt, och man gjorde satsningen på den internetbaserade 

annonsmarknaden. 

 

5.2 Critical event: Konkurrens uppstår 
 

Hemnet hade konkurrens från internetbaserade annonstjänster även innan 2007, främst 

från bostadsannonstjänsten Bovision, men enligt Kenny Genborg var Bovision aldrig ett 

hot mot Hemnet just för att Hemnet hade alla objekten. 

 

Konkurrensen som uppstod 2007 bestod främst i form av grundandet av Booli som är en 

bostadssöktjänst inspirerat av de amerikanska söktjänsterna som ”spindlar” 

information. Enligt Anders Kyhlstedt, VD på Booli så grundades Booli i en tid då det 

fanns en bild av att Hemnet var bra som det var och att utvecklingen av tjänsten delvis 

stannat av. Betraktar man marknaden vid den här tidpunkten är det inte helt ovanligt att 

man ser på Hemnets position som ett mer eller mindre naturligt monopol. 
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Både Per Johnler och Carl-Henrik Borg har pratat i sina intervjuer om vilka enorma 

kostnader det har inneburit för att driva och utveckla Hemnet. Detta går i linje med vad 

monopolteorin säger om just naturliga monopol och hur det beskrivs. Det finns 

inträdeshinder i form av stora kapital- och investeringskostnader som leder fram till att 

väldigt få nya aktörer kan ta sig in på marknaden och utmana marknadsledaren. Detta 

var även Maria Ulfvensjö inne på i sin intervju där hon drog en parallell till 

telekommunikationsbranschen som hon beskrev som ett naturligt monopol. Det var 

svårt för andra aktörer att ta sig in på marknaden då det fanns stora inträdesbarriärer. 

Det som kom att upplösa marknaden där var en ny teknologisk utveckling som öppnade 

upp för flera nya aktörer att ta sig in på marknaden och det naturliga monopolet 

upplöstes på så sätt. Precis som presenterat i ”hypercompetition”-teorin så leder nya 

tekniska utvecklingar till en upplösning av marknader och det naturliga monopolet 

utmanas. Här blir det då upp till Hemnet att svara på konkurrenternas utmaningar, 

vilket vi går in på djupare i nästa kritiska händelse. 

 

Om man ser till Hemnet och Booli kan man nog inte dra en sån koppling att Booli på 

egen hand löste upp Hemnets dominans, men likväl kom Booli in på marknaden med ett 

nytt grepp som utmanade Hemnet. Detta märktes inte minst på reaktionerna mot Booli 

som Anders beskriver som nästintill hotfulla. Det fanns enligt Anders helt klart en rädsla 

på marknaden för Booli och den potential företaget hade.  

 

Anders berättar i sin intervju att han ser en konkurrensfördel i att vara en spindlande 

tjänst just för att Hemnet behöver ett stort utbud av objekt för att  kunna samla in data 

och vara relevanta på marknaden vilket en söktjänst som Booli slipper ha just för att 

man, likt Google bara länkar vidare existerande information. Detta bygger vidare på 

”hypercompetition”-spåret där teknisk utveckling är en central del.  

 

Det handlar om att hela tiden ligga i framkant vad gäller innovationer och nya lösningar 

för olika processer. Här lyfter även Laurie fram att det faktiskt inte hände så mycket 

kring Hemnet fram till mitten av 2000-talet. Något som stödjer tesen att den konkurrens 

som uppstod verkligen fick fart på Hemnet att ta tag i sin plattform och börja utveckla 

den för att inte tappa greppet och sin marknadsledande position. Detta nämner även 

Göran Pagrot i sin intervju där han tar upp att Hemnet, efter att en allt mer påtaglig 

konkurrens uppstod på marknaden, i en viss mån skärpte sig och började leverera mer 

och bättre information för att behålla sitt grepp om kundbasen man byggt upp. Det blev 

en tydlig och i det närmsta direkt effekt av att marknaden fick ett mer hälsosamt 

konkurrensläge, sett utifrån hur ”hypercompetition”-teorin valt att definiera 

hälsosamma konkurrenslägen i ett marknad- och samhällsperspektiv. 

 

Att Hemnet är kopplat till mäklarsystem, på det sättet Laurie Chapman och Carl-Henrik 

Borg beskrivit, innebär att Hemnet får information i realtid från mäklarnas system och 

att man på så vis får korrekt statistik för alla mäklares objekt. Vi gör här bedömningen 
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att det för andra aktörer som försökt att ta sig in på annonsmarknaden har varit oerhört 

svårt att konkurrera med den sortens informationsövertag Hemnet har haft.  

 

Drar vi en parallell med teorin om inträdesbarriärer betyder det att Hemnets 

information från mäklarsystemen skulle passa in på barriären ”Cost Disadvantage 

Independent of Scale”-barriären. Den beskriver tydligt att etablerade företag på en 

marknad kan ha konkurrensfördelar genom exempelvis teknologi som görs otillgänglig 

till konkurrenterna genom patent.  

 

Vi ser en likhet i exemplet ovan, med tillgången till mycket information i form av tillgång 

till olika system, och att Hemnet är ett etablerat företag som innehar information som 

endast nås genom avtal och tekniska lösningar med respektive mäklarföretag. Det kan 

tänkas utgöra en enorm barriär för nya konkurrenter. Göran Pagrot nämner, för att sätta 

de olika aktörernas resurser i kontrast, att Booli har haft en bråkdel av Hemnets 

resurser, men ändå varit skickligare på att ta fram statistik. Vilket stärker teorin som 

finns kring teknisk utveckling och vikten av att kunna använda den till sin egen fördel på 

bästa sätt. 

 

Även om Booli är en förhållandevis liten aktör på bostadsannonsmarknaden så ser vi en 

symbolik i att Booli uppkom just vid den tiden och att Hemnet strax därefter påbörjade 

sin kommersialisering, vilket leder oss in på nästa kritiska händelse.  

 

5.3 Critical Event: Hemnets kommersialiseras 
 

En omfattande kommersialisering av Hemnet påbörjades 2008 där företaget på kort tid 

kraftigt ökade både antalet anställda och sin omsättning. Innan kommersialiseringen 

börjades beskrev många inom branschen, däribland Erik Wikander och Göran Pagrot, att 

Hemnet drivits av en ideell kraft och vision. Göran beskriver det ”gamla” Hemnet som en 

annonstjänst där det viktiga inte var att tjäna pengar, en ställning som han säger att 

branschorganisationerna försökt hålla uppe.  

 

Här kan man anta att hela marknadens utveckling som sådan har haft en stor påverkan 

på hur Hemnet valt att agera och vilken strategi man tillämpat i fortsättningen. Det hade 

möjligtvis varit svårt att behålla sin marknadsledande position och fortsätta vara 

konkurrenskraftiga om man inte sett över vilka visioner man ska sträva mot som företag 

och organisation. Om man inte är beredd att investera och göra en ekonomisk satsning 

så riskerar man enligt ”hypercompetition”-teorin att hamna efter eller helt slås ut från 

marknaden, om vi ser till en marknadsstruktur där en ny teknisk innovation på sikt kan 

förändra konkurrensläget. Det finns som Michael Porter beskriver ingen garanti för att 

klara sig på en sådan marknad om man inte är beredd att ta risker och konkurrenter 

kommer oundvikligt att gå om företag som slutar att utvecklas.  
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Carl-Henrik Borg berättar att Hemnet i och med kommersialiseringen gick från 2 

anställda till 45, och en omsättning på 22 miljoner till 120 miljoner kronor. Med 

förankring i uppsatsens teori som rör inträdesbarriärer kan kommersialiseringen 

tänkas vara en reaktion från Hemnets sida mot att konkurrensen uppstått, som vi 

tidigare varit inne på. Kommersialiseringen kan alltså varit ett slags försvar från 

Hemnets sida att försöka behålla sina marknadsandelar genom att höja 

inträdesbarriärerna som redan finns och genom detta förhindra och förebygga hot från 

konkurrerande tjänster som t.ex. Booli.  

 

Precis som Ryan Plant beskriver en marknad som kännetecknas av hyperkonkurrens så 

försöker det marknadsledande företaget hela tiden bryta ner sina konkurrenters 

konkurrensfördelar. En vidareutveckling av detta beskrivs av Pepall, Richards och 

Norman som talar om nätverkseffekter och hur det marknadsledande företaget kan 

tänkas göra sina produkter inkompatibla mot konkurrenternas och i ett senare skede, 

som en strategi, skydda sin immaterialrättsliga egendom för att på så sätt förhindra att 

konkurrenterna kan kopiera och bryta sig in på marknaden på så sätt. En tydlig koppling 

till hur Booli förhindrats från att visa bilder från Hemnet, vilket kan antas ha ett stort 

värde för kunderna om man besöker en annonstjänst.  

 

Per Johnler, VD för Swedbank Franchise beskriver kommersialiseringen som ett 

samarbete där främst Fastighetsbyrån gick in med stora resurser för att utveckla 

Hemnet på ett bra sätt. I och med detta tillsattes Carl-Henrik Borg som VD och Per 

Johnler som ordförande för Hemnet, dessutom introducerades en ny 

försäljningsorganisation. Per beskriver den här perioden som oerhört viktig för Hemnet 

som möjliggjort den marknadsledande roll Hemnet har idag. Marknaden hade utvecklats 

på ett sådant sätt att en större investering i nya tekniska lösningar krävdes för att 

behålla sin marknadsledande position. Det går i linje med det som Schumpeter har 

beskrivit som ”creative destruction”, där den teknologiska utvecklingen ligger till grund 

för en hälsosam marknad och ett dynamiskt konkurrensläge. Där det enda sättet att 

faktiskt överleva är att utvecklas. 

 

Vi ser även ett samband här med den organisationsekologiska teori som säger att 

organisationer har en tröghet och reagerar olika snabbt på händelser som sker i 

organisationens miljö. Om vi ser konkurrenters tillkomst som en händelse i Hemnets 

miljö så gjorde Hemnet en snabb reaktion när konkurrensen uppkom och visade prov på 

en låg tröghet. Hade Hemnet istället reagerat med en hög tröghet hade det, som Baum & 

Amburgey skriver, kunnat leda till en försämrad handlingskraft, sämre prestation och 

lägre chans för överlevnad. 
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5.4 Critical event: Blocket Bostad växer fram 
 

Mediakoncernen Schibsted grundade Blocket Bostad 2011.  Till skillnad från Hemnet 

har Blocket bostad förutom mäklarsålda objekt satsat på privatsålda objekt, 

uthyrningsobjekt och semesterboenden. Här ser vi exempel på organisationsekologi och 

särskilt ett aktivt beslut av Blocket Bostad att nischa sig, dels mot de privatsålda 

objekten men även uthyrningsobjekten och semesterboendena. Utifrån den teorin vi har 

valt och Blockets Bostads breda målgrupp kan vi med stor säkerhet benämna Blocket 

Bostad som en generalist. En generalist kännetecknas av att den har lätt att anpassa sig 

på en marknad som är i förändring. Marknader som typiskt sett är i ständig förändring 

återfinns enligt ”hypercompetition”-teorin ofta i högteknologiska branscher.  

 

Mäklarhuset var det första mäklarföretaget att 2011 inleda ett samarbete med Schibsted 

och Blocket Bostad, trots att Mäklarhuset fortfarande annonserade på Hemnet hade man 

börjat använda Blocket Bostad som ett komplement. Enligt Erik Wikander, VD för 

Mäklarhuset inleddes samarbetet för att det behövdes konkurrens och alternativ på 

bostadsannonsmarknaden. Här kan man tänkas anta att som Hemnet utvecklats, eller 

inte utvecklats, utan någon konkurrent fått en del av mäklarföretagen att reagera på den 

faktiska position och marknadsmakt som Hemnet skaffat sig. Det har framkommit i 

intervjuerna att långt ifrån alla har varit nöjda med den fördelning av inflytande som 

Hemnet bygger på och att man känt att man haft lite att påverka. När det då kommer in 

en ny aktör på marknaden som på allvar försöker utmana marknadsdominanten kan det 

tänkas bli en effekt att de som varit missnöjda med Hemnet börjar titta på andra 

alternativ.  

 

Tittar man på teorin för tvåsidiga marknader kan man se Blocket Bostads strategi 

utifrån två perspektiv. Här kan man jobba både mot för att locka både annonsörer som 

publicerar sina objekt på  och även försöka öka trafik till plattformen. För att locka 

annonsörer måste man precis som i andra fall erbjuda något nytt och intressant. Det blir 

en direkt effekt att man får en ökad trafik om man lyckas få fler annonsörer, i det här 

fallet mäklarföretag, som leder till ett större utbud. Här har Blocket Bostad, enligt Robin 

Suwe, en strategi som grundar sig på att man jobbar väldigt mycket med relationer till 

mäklarna och mäklarföretagen. På så sätt erbjuder man ett starkt inflytande för 

mäklarna att påverka tjänsten, vilket kan tänkas vara intressant för mäklare som kanske 

känner att de tappar allt mer inflytande i Hemnet.  

 

I teorin om inträdesbarriärer definierar vi en barriär som kallas ”Capital requirements”, 

som betyder att nya aktörer på en viss marknad behöver göra stora och riskfyllda 

investeringar för att bli konkurrenskraftiga. Visserligen kände gemene man 2011 till 

Blocket och att man använde sig av ett så pass starkt varumärke kan ha sänkt 

inträdesbarriärerna på så sätt, men de stora konkurrensfördelarna vi kan se att Blocket 

Bostad hade var mediabolagets ekonomiska muskler som gjort att man kunnat 
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marknadsföra sig och ta sig in på marknaden. Här kan man återigen se vilken 

marknadsmakt Hemnet haft under en längre tid då det, som Konkurrensverket nämnt, 

tyder på en stark marknadsställning när uppstickare och nya aktörer har svårt att få 

fäste på marknaden.  

 

Det som enligt Göran Pagrot varit den svåraste barriären för Blocket Bostad att ta sig 

förbi har varit det bristande utbudet. Den i någon mån viktigaste faktorn för att klara sig 

och kunna utgöra ett konkurrentryck. Så länge Hemnet fortsätter ha kontrollen över 

utbudet så blir det svårt för konkurrenter trots, som i Blocket Bostads fall, starka 

ekonomiska muskler och tekniska utvecklingar. Det gäller att med en kombination av 

dessa försöka få en majoritet av utbudet för att på så sätt utgöra ett hot mot Hemnet. Det 

man kan säga är att Blocket Bostad helt klart haft en effekt på hur Hemnet valt att 

utvecklas och organisera sig i fortsättningen. 

 

5.5 Critical event: Mediabolagen köps ut 
 

Tidningarna Göteborgsposten och Dagens nyheter var fram till årsskiftet 2011/2012 

delägare i Hemnet, tillsammans hade de 49% av ägandet. Erik Wikander klargjorde i sin 

intervju att redan när tidningarna gick in i avtalet med Hemnet så hade avtalet en 

klausul som vid en viss tid och till en förutbestämd kostnad gjorde det möjligt för de 

andra ägarna att köpa ut mediabolagen. Anledningen till att mediabolagen köptes ut tror 

Kenny Genborg berodde på en protektionism från mäklarna där de inte ville låta 

mediabolagen vara en del av Hemnets varumärke. Carl-Henrik Borg säger däremot att 

utköpet gynnat Hemnet i den meningen att mediabolagen hade andra intressen och att 

mäklarkåren kunde finna en lojalitet i att Hemnet efter utköpet bara ägdes av mäklare.  

 

Även Laurie Chapman är inne på den linjen att det var både för Dagens Nyheter och 

Hemnets bästa att det blev en renodlad mäklarorganisation. Det var enligt Laurie svårt 

för Dagens Nyheter att både äga och konkurrera med Hemnet, en intressekonflikt 

uppstod helt enkelt som inte var till någon parts fördel. Valet att utnyttja möjligheten att 

köpa ut mediabolagen kan tänkas vara ett steg i utvecklingen mot en större kontroll 

över den egna organisationen då den i fortsättningen enbart är mäklarägd och det blir 

färre kompromisser som behöver göras. Dessutom fanns det inte längre den risken eller 

rädslan, som Laurie Chapman pratade om, att mediabolagen skulle gå samman och 

starta en egen tjänst och utmana Hemnet på så sätt, som det fanns i början innan 

Hemnet etablerat sig på marknaden. 

 

Protektionismen Kenny nämner kan vara ett tecken på populationsekologiska tendenser 

i Hemnets styrelse. Ser man att Hemnets ägarbild utgörs av individer i form av företag 

kan man göra skillnad på de dominerande företagen som har lätt att anpassa sig och de 

svaga företagen med svårigheter att anpassa sig. Enligt populationsekologiska principer 
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skulle då ett svagt företag kunna rensas ut, antingen till följd av dess död eller 

strukturella förändringar av gamla organisationer. 

 

Både Erik och Kenny verkar överens om att det var ett misstag att köpa ut tidningarna 

därför att man gick miste om mediakompetens som var något som drivit Hemnet framåt. 

Här kan man se en koppling till hur fler mäklarföretag sökt sig till Blocket Bostad efter 

utköpet, vilket kan visa på att det finns en trygghet eller kompetens som lockar 

mäklarföretagen.  

 

Det som kan tänkas vara negativt med att mediabolagen köptes ut är just blandningen av 

kompetens som Anders Kyhlstedt tar upp i sin intervju angående Boolis mix av 

kompetens inom företaget. Att det är hur marknaden utvecklas just nu, det krävs helt 

enkelt flera olika typer av spetskompetens inom samma företag för att kunna utgöra ett 

konkurrenstryck på marknaden. Här har mediabolagen möjligtvis ett övertag sett till 

den tekniska kompetensen och är mer adaptiva för en marknad som mer och mer 

baseras på att kontrollera annonskanaler på exempelvis sociala medier och liknande 

plattformar.  

 

Samtidigt har Carl-Henrik Borg i sin intervju lyft fram att Hemnet satsar på en liknande 

utvidgning av kompetensen, men att man har för avsikt att hålla allt inom det egna 

företaget för att på så sätt slippa bli beroende av en utomstående part.  För att kunna 

hålla en hög nivå och anställa kompetens personal krävs enligt Carl-Henrik ekonomiska 

resurser och ett sätt att få in mer pengar för att klara av att hålla uppe ett slags 

teknologiskt tempo med övriga konkurrenter, har bland annat varit införandet av en 

annonsavgift som vi kommer in på i en senare kritisk händelse för Hemnet.  

 

5.6 Critical event: Blocket Bostad nylanseras 
 

Det skedde en nylansering av Blocket Bostad år 2014 där ett nytt utseende lanserades 

tillsammans med funktionsändringar. Fyra mäklarföretag, Länsförsäkringar, 

Mäklarhuset, Mäklarringen och Skandiamäklarna har en väldigt nära kontakt med 

Schibsted, och för dessa har Blocket Bostad blivit primärkanalen man valt att visa sina 

objekt på.  Tidigare hade Blocket Bostad använts som ett komplement till Hemnet men 

Robin Suwe, områdesansvarig för Blocket Bostad, är övertygad om att Hemnet har blivit 

mer av ett ett komplement till Blocket Bostad för dessa mäklarföretag. Från och med år 

2014 annonserar alla de stora mäklarkedjor förutom Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling på både Blocket Bostad och Hemnet. 

 

Att så många mäklare valt att börja använda Blocket Bostad tror Robin beror på att 

villkoren för Hemnet ändrades väldigt snabbt. Som exempel nämner han hur Hemnet 

offentliggjort budgivningar och börjat ta betalt av konsumenterna, i form av en 
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annonsavgift på 600 kronor för att få annonsera på Hemnet. En koppling man kan göra 

till den organisationsekologiska teorin är hur förändringar skett på annonsmarknaden 

och hur ledningarna i fastighetsmäklarföretagen haft en ”skyldighet” att behöva anpassa 

sig till organisationens nya miljö. Astley och Van de Ven  förtydligar att ledningen vid 

förändringar i miljön har ett ansvar att förstå, bearbeta och anpassa sig till den nya 

miljön genom att ändra organisationens miljö. 

 

I och med lanseringen av det nya Blocket Bostad introducerades även en sorts 

förpublicering av objekt. Förpubliceringen innebar att objekt från Länsförsäkringar, 

Mäklarhuset, Mäklarringen och Skandiamäklarna visas tre dagar exklusivt på Blocket 

Bostad innan annonserna dyker upp på Hemnet. Motivet bakom förpubliceringen är 

enligt Robin att ge Blocket Bostads publik ett försprång. Tack vare att en stor del av 

objekten säljs innan visning säger Robin att det går att attrahera de ivrigaste 

spekulanterna samtidigt som förhandsbuden kan innebära ett ökat försäljningspris till 

säljaren.  

 

Erik Wikander ser en direkt effekt av Blocket Bostads förpublicering, bara veckor efter 

lanseringen så har trafiken till Eriks objekt nästan dubblats. Catarina Löfberg, 

franchisetagare på Mäklarhuset i Trelleborg och styrelsemedlem i Mäklarsamfundet, har 

dock inte sett någon skillnad i antalet spekulanter och kunder och är överlag kritisk mot 

att Mäklarhuset samarbetar med en aktör som är helt kommersiell.  

 

Det råder i dagsläget en diskussion om Blocket Bostad i ett konsumentperspektiv har 

rätten att förpublicera objekten på sin egen sida innan de når ut på Hemnet. Per Johnler 

frågar sig om det ens borde anses vara ett acceptabelt sätt att behandla kunderna. Att 

inte erbjuda den största möjliga exponeringen för objekten från första stund. 

Motargumentet är att Hemnet utan tvekan fortfarande är den största tjänsten för 

bostadsannonsering och att säljaren då får mindre publicering under de tre dagarna 

objektet annars hade funnits på Hemnet. Carl-Henrik Borg tycker även han att det är fel 

gentemot säljaren samt att objektet kan gå miste om uppemot 2 000 träffar som i 

slutändan kan leda till ett sämre pris för säljaren. Vilket går i linje med ”utbud och 

efterfrågan”-modellen där det finns ett direkt samband mellan antalet spekulanter och 

slutpriset för objektet.  

 

Om man ser till monopol-teorin så beskriver den att en marknad där ett naturligt 

monopol föreligger bygger på att en aktör kan hålla nere kostnaderna för kunderna. I 

det här fallet kan man tänka sig att mäklarföretagen egentligen borde sträva mot att 

enbart synas på en annonskanal, för att på så sätt slippa de kostnader som uppstår när 

man tvingas till att annonsera på flera olika annonskanaler. En tydligt uttalad önskan 

från mäklarbranschen när Hemnet grundades, enligt Laurie Chapman, där man ville 

dessa kostnader som flera olika annonskanaler hade inneburit.   
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Här har både Carl-Henrik Borg och Per Johnler frågat sig när dessa mäklarföretag hade 

tänkt lämna Hemnet, som ett svar på om man anser att Hemnet står inför ett potentiellt 

hot i och med att fler mäklarföretag lämnar och framöver enbart annonserar på Blocket 

Bostad istället. Vad man kan se här är en slags inlåsningseffekt som Liebowitz och 

Margolis beskriver för marknader med nätverkseffekter. Om man går tillbaka till 

Hemnets konkurrens med Bovision så blev en avgörande brytpunkt för Hemnet när 

några mäklare bestämde sig för att enbart synas och annonsera på Hemnet. Helt 

plötsligt fanns det två annonstjänster där den ena hade hela utbudet och den andra hade 

inte det. På så sätt kunde Hemnet börja bygga sin marknadsledande roll i och med att 

allt fler sökte sig till Hemnet som hade hela utbudet att tillgå. Här påbörjas en 

inlåsningseffekt för mäklarföretagen som inte kan lämna Hemnet eftersom man riskerar 

att tappa kunder då man får anta att alla vill ha sina objekt publicerade på Hemnet där 

trafiken är som högst. Precis som med VHS-marknaden så blir en vana snabbt ett måste 

när allt fler i nätverket börjar använda samma tjänst. Det skulle krävas att ett större 

antal mäklarföretag samtidigt bestämmer sig för att lämna Hemnet för att bryta upp den 

inlåsningseffekten som skapas när en aktör har hela marknaden. 

 

5.7 Critical event: Hemnet inför annonsavgifter 
 

Sedan ett år tillbaka har Hemnet tagit ut en annonsavgift på 600 kronor för säljaren att 

annonsera på Hemnet. Enligt Carl-Henrik Borg började man ta ut avgiften för att Hemnet 

i framtiden förutspås tjäna mindre pengar på annonsintäkter och att man därför 

behöver hitta nya inkomstkällor. En strategi som enligt ”hypercompetition”-teorin är ett 

sätt att överleva på marknaden, att vara beredd på förändringar och kunna investera för 

att utvecklas. Intäkterna från avgiften är till för att kunna bemöta konkurrens och 

utveckla bättre tjänster i framtiden.  

 

En slutsats man kan dra enligt Evans och Schmalensee på en marknad som utgörs av ett 

fåtal stora aktörer och som kännetecknas av hyperkonkurrens är det inte helt ovanligt 

att marknadsledaren sätter priser över marginalen för att på så sätt täcka upp för de 

risker som tagits och de investeringar som gjorts. Vilket man kan tänka sig att Hemnet 

planerar att göra med intäkterna som annonsavgifterna ger. Det är ett sätt att utvecklas 

och överleva på marknaden.   

 

Hälften av avgiftens intäkter går direkt till mäklaren, något som Laurie Chapman 

påpekat kan tyda på att Hemnet har varit rädda för att tappa mäklarföretag då man valt 

att ge tillbaka hälften av beloppet. Det kan i ett större perspektiv innebära att Hemnet 

ser allvarligare på konkurrensläget än vad man låtit framgå i intervjuerna. Avgiften 

behövs som beskrivits ovan, men samtidigt vill man inte riskera att mäklarföretag 

beslutar sig för att titta på andra alternativ. Här läggs i en viss mån avgiften helt och 

hållet på kunden, om inte mäklaren kommer överens om att exempelvis sänka arvodet 
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med samma summa. Det är denna avgift som varit till grund för stor diskussion i 

branschen och allt fler verkar tappa förtroendet till Hemnet som plattform sett till de 

beslut som tagits på senare tid.  

 

Att avgiften är till för att det skett förändringar i Hemnets miljö går att koppla till den 

organisationsekologiska teorin, förändringen skulle utgöras av att Hemnet gjort en 

analys och kommit fram till att man i framtiden inte kommer att tjäna lika mycket 

pengar på tjänstens reklam då trafiken kommer i en allt större utsträckning från 

smartphones och surfplattor, som en direkt följd av den tekniska utvecklingen. 

Reaktionen från Hemnet har varit att göra ändringar i organisationens struktur för att 

bättra sina chanser för överlevnad. Ändringen i organisationens struktur är således 

införandet av avgiften. 

 

Catarina Löfberg säger i sin intervju att avgiften som Hemnet tar ut inte är någonting 

säljaren reagerar på. Även Anders Kyhlstedt tror att avgiften är så pass liten att den är 

försumbar för säljaren, men att den däremot kan uppröra andra aktörer i branschen och 

att den därför kan bli till skada för Hemnet. På mindre effektiva marknader kan ett 

objekt behöva läggas upp flera gånger och då blir annonsavgiften mer kännbar. Bara 

faktumet att Hemnet kan ta ut en annonsavgift utan att det egentligen riskera att tappa 

marknadsandelar är enligt Åsa Käflinge på Konkurrensverket en indikation på att ett 

monopol i själva verket kan tänkas föreligga. Det finns inga konkurrenter som kan 

utmana och utgöra ett konkurrenstryck. Om Hemnet haft en sådan typ av konkurrens, 

hade man överhuvudtaget kunnat ta ut en sådan avgift utan att tappa sin ställning på 

marknaden.  

 

5.8 Avslutande diskussion 
 

I intervjuerna vi genomfört råder det en konsensus om att grundandet av Hemnet var  

någonting bra för hela bostadsannonsmarknaden. Inte bara för att bostadsannonser 

passar bra på internet, utan för att Hemnet startades i precis rätt tid, i en brytpunkt 

mellan det analoga och det digitala. Dagens mäklarkår är imponerad av vad man 

lyckades åstadkomma 1998, att man kunde samla och ena alla dessa konkurrerande 

mäklare med olika intressen för att skapa en gemensam plattform som gjorde både 

mäklarnytta och kundnytta.  

 

Trots att de flesta är överens om att tanken bakom Hemnet var god, är det i Hemnets 

ägarbild som åsikterna börjar gå isär. Kenny Genborg hade hellre sett ett Hemnet som 

ägs av mediabolagen, och säger att det kunde gynnat både Hemnet och tidningarna. 

Catarina Löfberg hade gärna sett ett Hemnet som ägs av de ideella 

branschorganisationerna. Samtidigt som Carl-Henrik Borg kan tänka sig ett mycket 
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bredare ägande, eller att Hemnet börsnoteras och gör det möjligt för vem som helst att 

köpa aktier i bolaget.  

 

Göran Pagrot sammanfattar Hemnets ägarstruktur med två starka krafter. En ideell kraft 

och en kommersiell kraft. Den ideella kraften kommer från Mäklarsamfundet och 

Fastighetsmäklarförbundet, som vill att Hemnet ska förbli icke-vinstdrivande, den andra 

kraften vill maximera antalet besökare på Hemnet för att kunna profitera på 

reklamintäkter. Göran tror att det är väldigt många som håller med honom om att man 

tappat det gamla Hemnet. 

 

Genom att 80 procent av de stora mäklarföretagen annonserar på sidan, och att man 

lyckats inleda djupare samarbeten med Länsförsäkringar, Skandiamäklarna, 

Mäklarhuset och Mäklarringen så har Blocket Bostad blivit en konkurrent att räkna med. 

Att Blocket Bostad har exklusiva förhandsvisningar av objekt från nämnda 

mäklarföretag bevisar att konkurrensen i dag håller på att stramas åt. Enligt Robin Suwe 

så är försäljning av objekt innan visning inte ovanligt idag, därför kan försprånget som 

Blocket Bostad erbjuder vara lockande för både bostadsköpare och fastighetsmäklare.  

 

Det är även intressant att diskutera det Carl-Henrik Borg nämnde om att försprånget 

egentligen är en fördröjning som Blocket Bostad skapat för att kunna få en 

konkurrensfördel mot Hemnet. Även om Blocket Bostad gör klart att dessa objekt får en 

stor exponering genom Schibsteds sajter så syns inte objektet på Sveriges största 

bostadsannonstjänst under tre dagar. Hypotetiskt sett skulle det här kunna leda till att 

bostadssäljaren får mindre exponering och på så vis ett lägre pris för sin bostad. Det kan 

tänkas bli i förlängningen att konkurrensen mellan Hemnet och Blocket Bostad, samt de 

olika fastighetsmäklarföretagens egna intressen i frågan, egentligen skadar såväl 

fastighetsmäklarna som kunderna mer än vad det gör nytta. 

 

Våra intervjuobjekt har varit överens om att det är viktigt för 

bostadsannonseringstjänster att ha ett så stort utbud som möjligt, därför blir det 

intressant att se hur Hemnet ska kunna behålla sina mäklare, och hur Blocket Bostad ska 

lyckas övervinna dem. Det kan eventuellt tänkas bli en liknande situation som den 

mellan Hemnet och Bovision när vissa fastighetsmäklare valde att bli exklusiva på en 

tjänsten, vilket fick direkta följder för Bovision som tappade marknadsandelar.  

 

På många sätt är mäklarkåren splittrad i bostadsannonseringsfrågan, exempel på detta 

ser vi i intervjuerna med Erik Wikander och Catarina Löfberg, båda representanter för 

Mäklarhuset. Erik Wikander säger att det är viktigt att Hemnet får konkurrens och tycks 

ha stora förväntningar på Blocket Bostad medands Catarina Löfberg säger att det var ett 

dåligt beslut av Mäklarhuset att påbörja samarbetet med Blocket Bostad, och att hon 

hoppas att fler mäklare inte väljer att gå samma väg som Mäklarhuset gjorde. 
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Ett par internationella jämförelser 

Vi har inte gett mycket utrymme för internationella jämförelser i den här uppsatsen men 

vill ändå nämna att det finns få plattformar i världen som liknar Hemnet. Även på 

marknader där det finns en enda stor aktör så är annonstjänsten inte ägd av alla 

mäklarna gemensamt.  

 

Ett exempel på detta är den Holländska annonstjänsten Funda.nl där alla 

mäklarföretagen inte är representerade i styrelsen, och de utanför får betala extra för att 

synas bland sökträffarna. I Norge finns Finn.no, en annonstjänst som inte ägs av mäklare 

och som inte är en renodlad bostadssajt. I USA finns flera stora aktörer som använder så 

kallade MLS-system, som undanhåller information för köparen, vilket gör att mäklarna 

får ett informationsövertag och därmed ett existensberättigande.  

 

Det Carl-Henrik Borg vill understryka är att det finns en stor fördel med att alla mäklare 

i Hemnets styrelse är likställda, oavsett om man är ägare eller ej. Vidare utöver detta är 

en fördel att man som aktör inte kan köpa merexponering hos Hemnet, något som är 

vanligt i andra länder. 
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6. Slutsats 
 

I slutsatsen kommer vi redogöra för vad vi kommit fram till i uppsatsen. En kort 

summering av de viktiga händelserna som vi anser har format Hemnet till hur 

plattformen och tjänsten ser ut idag, samt hur konkurrensläget på marknaden kan 

tänkas påverka Hemnet framöver. 

 

 

År 

 

 

Händelse 

 

1998 

Hemnet bildas som ett resultat av att Fastighetsbyrån, Svensk 

Fastighetsförmedling, Mäklarsamfundet och Dagens Nyheter går 

samman för att bilda en kanal för bostadsannonsering på nätet. 

 

2007 

Hemnet möter för första gången konkurrens av en annan 

internetbaserad tjänst som har hela utbudet av bostäder i sin 

katalog. 

 

2008 

Kommersialiseringen av Hemnet påbörjas, Carl-Henrik Borg 

tillsätts som VD och Hemnet övergår i en 

kommersialiseringsperiod.  

 

2011 

Schibsted startar Blocket Bostad, en ny tjänst för 

bostadsannonsering som även riktar sig till privata fösäljningar, 

Mäklarhuset är först med att inleda ett samarbete. 

 

2012 

Hemnets styrelse beslutar att köpa ut tidningarna Göteborgs-

posten och Dagens Nyheter. Nu ägs Hemnet till 100 procent av 

mäklarföretag och mäklarnas branschorganisationer. 

 

2013 

Hemnet börjar att ta ut en avgift om 600 kr från bostadssäljarna. 

Avgiften ska gå till att utveckla Hemnet. 

 

2014 

Blocket Bostad nylanseras med en funktion som publicerar fyra 

mäklarföretags objekt tre dagar senare på Hemnet. 80 procent 

av de stora mäklarkedjorna är nu även anslutna till Blocket 

Bostad. 
 

 

Hemnet har utvecklats kraftigt under hela 2000-talet och format 

bostadsannonsmarknaden i flera olika led. Visionerna från början må inte vara samma 

som idag, men det kan tänkas finnas en del olika skäl till att organisationen 

omformulerat sin strategi och visioner genom åren sett till hur hela marknaden 

utvecklats i takt med hela samhället. När internet lanserades och några år senare 
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exploderade var det långt ifrån alla som var förberedda att utnyttja den enorma 

potential som fanns att tillgå. Hemnet var snabba med att utnyttja den nya marknaden 

och byggde ett starkt varumärke tidigt.  

 

Det fanns en tydlig och principfast strategi redan från början och det var att samla och 

ena hela mäklarbranschen för att ta tag och starta en egen annonskanal för att på så sätt 

undvika att bli beroende av andra parter. Även om det var rörigt i början med många 

egna intressen som kom i vägen för ett effektivt beslutstagande lyckades man få ordning 

på organisationen och lägga grunden för en marknadsledande position. Sett till andra 

annonsmarknader runt om i världen är Hemnet en mer eller mindre helt unik aktör i sin 

utformning. På få andra annonsmarknader finns det liknande aktörer som backas upp av 

mer eller mindre hela den egna branschen som Hemnet. Det finns en styrka i 

grundtanken att samla allt på en plats som har visat sig vara svår att lösa upp.  

 

Konkurrensläget har på senare år förbättrats avsevärt och det finns indikationer på att 

en mer aktiv och dynamisk marknadsstruktur håller på att utvecklas. Om det är till 

konsumenternas bästa återstår att se. Det är alldeles för tidigt att avgöra. Hemnet ser av 

allt att döma ut att möta tuff konkurrens från bland annat Booli och Blocket Bostad, som 

med all säkerhet inte sitter och väntar på Hemnets nästa drag. Vilken utveckling som 

väntar på annonsmarknaden att svårt att uttala sig om. På en så pass snabbrörlig och 

dynamisk marknad kan en ny teknisk lösning eller innovation förändra marknaden på 

kort sikt. Det vi vet är att annonsavgiften, och nu senast uppköpet, har visat sig vara ett 

startskott för en allt mer intensiv diskussion kring Hemnets position och funktion på 

den svenska annonsmarknaden. Allt fler mäklarföretag försöker bryta sig loss och välja 

andra alternativ för att klara sig på sikt. Många anser att situationen med Hemnet blivit 

allt mer ohållbar. Samtidigt är det många som är mer säkra än någonsin på att Hemnet 

är den plattformen man vill synas på och som är till både marknaden och konsumentens 

bästa.   

 

Kanske är detta Hemnets tuffaste prövning hittills att försöka reda ut. Hur man väljer att 

agera återstår att se. 
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