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show how new players have changed and simplified the traditional
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Sammanfattning
Vi har i vår studie valt att titta närmare på hur förmedling av olika bostadsobjekt sker på
bostadsmarknaden i Sverige och i det sammanhanget valt att studera hur nya aktörer har förändrat
och förenklat den traditionella affärsmodellen för bostadsförmedling.
Vårt antagande är att nya aktörer på bostadsförmedlarmarknaden bland annat har skapat nya
möjligheter för framför allt säljare (men även köpare) att förmedla bostadsobjekt till ett lågt fast
pris. Vi har identifierat några olika typer av tjänsteförmedlare där de vanligast förekommande är
de som vi har valt att benämna nätmäklare (en förkortning av Internetmäklare) i vår uppsats.
Detta är mäklare som i stort sett erbjuder den traditionella mäklartjänsten men där en stor del av
kontakten mellan mäklare och säljare, samt mellan köpare och mäklare, sker över Internet snarare
än på kontor och via annonser i tidningar. Det finns också aktörer som hjälper säljare att hitta just
rätt mäklare, samt rena s.k. mellanhandsreducerare. Det senare avser tjänster där mäklarledet har
eliminerats och tjänsten som erbjuds fungerar som ett stöd för säljare och köpare att finna
varandra och göra affärer med varandra.
Generellt sett så har dessa nya aktörer i dagsskedet ej fått en tillräckligt stor marknadsandel för
att påverka de mer traditionella befintliga aktörerna att ändra sina affärsmodeller i någon
nämnvärd grad även om det finns sådana incitament.
I vår studie går vi bland annat igenom:
•
•
•

En generell analys av hur mellanhänder fungerar och hur dessa kan reduceras med hjälp
av nya affärsmodeller och praktiska jämförelser/observationer.
Hur Internet som en möjliggörare utav en förändrad affärsmodell fungerar.
Jämförelser med andra branscher än den som vi har studerat (bostadsmarknaden) och hur
eliminering eller reducering av mellanhänder har sett ut i dessa branscher.

Som en del av vår analys har vi intervjuat 5 olika aktörer på den nya
bostadsförmedlingsmarknaden för att se hur nuläge och tillväxt för denna typ av verksamhet ser
ut.
Vi förutspår att marknaden för nätmäklare kommer att fortsätta öka men att det inom en
överskådlig framtid även kommer att finnas utrymme för en traditionell marknad för
förmedlingar av bostadsobjekt. Det är dock viktigt att påpeka att dessa nya aktörer har en
marginell marknadsandel idag – så ökningen sker från en mycket låg nivå. Svårigheten för de nya
aktörerna ligger främst i att det dom erbjuder fortfarande betraktas med viss misstänksamhet av
potentiella kunder – samt att de inte syns i medier på samma vis som de etablerade mäklarna.
Förutsättningarna för ett ändrat beteende hos folk finns dock och andra tjänster, som
förmedlingen av banktjänster via Internet, pekar på att när ett paradigmskifte äger rum så kan det
gå fort.
Vi anser att det redan finns en generell mognad på marknaden och förståelse för Internet som
medium för att kunna ta till sig en ny typ av objektsförmedling. Vi tror också att när de

alternativa mäklartjänsterna har uppnått en kritisk marknadsandel så kommer acceptansen av de
nya tjänsterna att öka snabbt.

Summary
In our study we have chosen to closely examine how the broking of real estate is laid out in
Sweden and in that context how new players have changed and simplified the traditional business
model for real estate broking.
Our thesis is that new actors in the market among others have created new possibilities foremost
for the sellers of real estate (but also for buyers) to have their estate sold at a low fixed price. We
have identified some different kind of service providers where the most common ones are called
net brokers (short for Internet brokers) in our report. Net brokers are brokers that at large offer
the traditional broking service but do so principally using the Internet as means for marketing the
estate and keeping in contact with the customers. Besides the net brokers other players simply
help potential seller to find the broker that suits them the best. Finally we also have what we call
disintermediators – businesses offering services where the actual broking has been removed.
These providers more or less offer support for sellers and buyers to find each other and to do
business with one another.
Generally speaking these new players have yet not gotten a sufficiently large market share to
force the traditional real estate brokers to change their business models in any way worth
mentioning – but it is our belief that they are looking into it.
In our study we cover, among others:
• A general analysis on how middlemen work and how they may be reduced
(disintermediated) with aid from new business models and real life observations.
• How Internet can be used as an enabler for a changed business model.
• Comparisons with other businesses than the one we have studied and how elimination or
reduction of middlemen has taken place in these businesses.
As a part of our analysis we have conducted interviews with 5 different actors on the new market
for real estate broking. This has been done in order to get a picture of the current situation and to
assess the growth of their market share.
We predict that the market for Internet brokers will continue to increase but that it in a
foreseeable future will be room also for traditional real estate brokers. It is important to mention
that these new players have a marginal market share today – so any increase will happen from a
very low level. The main obstacle for these new actors is that what they offer is still viewed with
suspicion from potential customers plus the fact that they are not visible in media in the same
fashion as the traditional brokers. The prerequisites for a changed mindset in people are there
though and other services, such as banking services via Internet, points to that when the mindset
shifts it happen swiftly.
We claim that the market is already ready to use Internet in the extent that the new services
require. We also believe that when these new actors have acquired a critical market share the
acceptance of these new services will increase rapidly.
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1 Syfte & Problematisering
Sedan ett par år tillbaka finns det aktörer som söker konkurrera med traditionella bostadsmäklare.
Vissa av dessa aktörer erbjuder traditionella mäklartjänster men till reducerat pris. Andra erbjuder
verktyg och kunskap för att söka eliminera nödvändigheten av att anlita mäklare och tillhörande
kringtjänster – oftast till ett starkt reducerat pris (jämfört med traditionella mäklararvoden).
Mellanhandsreducering för närbesläktade tjänstesektorer har varit framgångsrika (till exempel
nät-resebyråer, nät-aktiemäklare) och mäklartjänster för bostadssektorn har av många ansetts vara
en lämplig kandidat för liknande omstruktureringar, men något genombrott har ännu ej skett.
Tidiga indikationer berättar om problem med förtroende för nya reformerade aktörer på denna
marknad. Vår utgångspunkt är att undersöka vilka problem som finns och sedan utreda och söka
rekommendationer om hur dessa kan åtgärdas.
Följande frågor är några av dem som vi tycker är viktigast att besvara för att komma eventuella
problem på spåren:
•
•
•

”Hur ser en säljare på situationen att söka alternativa vägar för sin försäljning?”
”Vad säger litteraturen om mellanhandsreduceringar i olika branscher?”
”Vilka möjligheter till alternativa bostadsmäklartjänster erbjuds idag på marknaden?”

Det finns också ett flertal olika aspekter som vi tror är viktiga att ta hänsyn till:
•

En infallsvinkel är den tekniska – där man kan anta att det finns teknologiska
hinder/möjligheter att ta hänsyn till. Vi vill här utreda hur det ser ut med erforderlig
tekniktillgång – samt möjligheten för både köpare, säljare samt tillhandahållare av tjänst
att tillgodogöra sig tekniken.

•

En annan aspekt och vad som troligen är viktigare och svårare att utreda än
tekniksituationen, är köparen och säljarens beteenden i de olika situationer som uppstår
om en förmedling av ett objekt sker med eller utan mellanhänder. Frågeställningarna här
handlar mycket om risker och förtroenden. På det enklaste planet skulle man kunna
betrakta en mellanhandsreducering som en ökning av både risk och avkastningspotential,
och hur ställer sig intressenterna till detta? Många tycker att dagens arvoden i framförallt
storstadsregionerna är omotiverade 1 , men räcker en sådan indikator till för att driva fram
mellanhandsreducering (samma betydelse som den vanligt förekommande engelska
termen disintermediation), eller måste andra drivkrafter till, och i så fall - vilka är dessa?

Det finns mycket skrivet om mellanhandsreduceringar. Likväl finns det erfarenhet av tidiga
aktörer på marknaden. Dessa aktörer har löst vissa initiala problem, men eftersom inget större
1

Informella undersökningar i bekantskapskretsen, tidningen Metro 070525 ”Svårt få rätt mot mäklare”, samt
intervjuer med de nya aktörerna – se bilaga 2.
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genomslag ännu skett har vi antagit att hinder kvarstår. Det är dessa vi ämnar utreda. Genom att
analysera information både från olika litteraturkällor samt från aktörerna via intervjuer eller
sekundärt material försöker vi att skapa oss en generell bild av problemkandidaterna.
Det finns dock inte så mycket skrivet om bostadsförmedling genom de nya så av pressen
kallade ”nätmäklarna”, varför vi valde att fördjupa oss i denna intressanta falang och försöka
utreda vilka hinder och vilken potential denna lite annorlunda affärsmodell inom branschen har
att lyckas, fungera eller misslyckas.
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka hinder och möjligheter som existerar för att ett
genomslag för mellanhandreducering i bostadsmäklarbranschen ska kunna ske.

1.1 Avgränsningar
Vi har valt att helt fokusera på mellanhandsreducering i bostadsmäklarbranschen. Dock så
inbegriper vår analys flera reflektioner, paralleller och anknytningar till närbesläktade branscher,
samt generell litteratur för mellanhandsreduceringar i andra branscher – då vi ansett detta vara
applicerbart för att ge en ökad förståelse för utvecklingen generellt i bostadsmäklarbranschen. De
frågor vi ämnar besvara i slutändan är dock enbart riktade och ämnade för
bostadsmäklarbranschen, vilket också återspeglas i det intervjumaterial som vi har fokuserat på
och valt att gå vidare med.
I vårt arbete har vi utgått från att analysera ett antal existerande aktörer vad det gäller
mellanhandsreducering i bostadsmäklarbranschen. Då dessa har en viss branscherfarenhet har vi
valt att utgå från vad vi anser vara kvarvarande/olösta problem som förhindrar ett genombrott. Vi
ämnar inte analysera eller svara på frågor generellt förknippade med mellanhandsreducering om
vi anser att detta redan blivit adresserade/besvarade av den aktuella branschen.
Mellanhandsreducering innebär att en förenkling sker och ett led i försäljningskedjan elimineras
genom att en mellanhand tas bort. Om detta appliceras på bostadstransaktioner innebär det att
säljaren säljer direkt till köparen. Vi intresserar oss dock även för situationen där mäklaren
förvisso reducerats bort, men sedan ersatts av en annan mellanhand (så kallad disintermediation
Æ re-intermediation) och där betraktar vi nätmäklaren som en annan mellanhand.

1.2 Att välja undersökningens målgrupp
Målgruppen för vår undersökning är i allmänhet alla spelare på en mäklarmarknad där
mellanhandsreducering är existerande eller annalkande – var sig det rör sig om resemäklare eller
aktiemäklare, men i synnerhet aktörer som idag befinner sig i bostadsmäklarbranschen. Många av
de företag som redan befinner sig i bostadsmäklarbranschen har säkert funderingar på hur
verksamheten bör expanderas, eller hur man bäst ska ta itu med de problem som idag uppstår,
vad det gäller utökning av marknadsandelar. Det finns planerade nyetableringar på gång – att på
förhand få en aktuell bild av dagens situation på marknaden i denna bransch är något som torde
vara intressant.

2

Sammanfattningsvis – vår primära målgrupp är existerande eller presumtiva aktörer i
bostadsmäklarbranschen, och vår sekundära är mäklarbranschen i stort.
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2 Metoder
2.1 Systematiken bakom undersökningar
För att återknyta till syftet med vår studie, som nämnts tidigare är - att undersöka vilka hinder och
möjligheter som existerar för att ett genomslag för mellanhandreducering i
bostadsmäklarbranschen ska kunna ske - vill vi redogöra för vårt tillvägagångssätt att uppnå
syftet.
Vi började vårt sökande efter en modell som givet indata (vilket indata vi använt oss av redogörs
för nedan) skulle kunna användas för att stödja vårt syfte – det vill säga en modell som kunde
hjälpa oss att svara på våra frågor. Modellen ska vara grundbulten för vår analys av den
existerande situationen och avslöja hinder och möjligheter i bostadsmäklarbranschen med
avseende på mellanhandsreducering.
Inom marknadsföring finns en etablerad och vedertagen modell som kallas för SWOT 2 analys.
En SWOT analys är analys där man arbetar för att identifiera Styrkor (SWOT), Svagheter
(SWOT), Möjligheter (SWOT) samt Hot (SWOT):
•
•
•
•

Styrkor är egenskaper hos företaget som hjälper till att uppnå det identifierade målet.
Svagheter är egenskaper hos företaget som gör det svårare att uppnå målet.
Möjligheter är förhållanden i företagets omvärld som hjälper till att uppnå målet.
Hot är förhållanden i företagets omvärld som gör det svårare att uppnå målet.

Genom att sammanställa dessa olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en matris (en så
kallad SWOT matris) ges en översiktsbild av hur den rådande situationen för exempelvis ett
företag ser ut. För att kunna använda sig av modellen måste man dock först definiera ett mål –
något som ska uppnås. Enligt vårt syfte så vill vi bland annat utröna vilka möjligheter
mellanhandsreducerare har att nå genomslag på marknaden. Men en SWOT analys kräver alltså
en mera entydig problemställning än så för att kunna genomföras. Genom att istället formulera
syftet enligt ”Att öka marknadsandelen för mellanhandsreducerare” har vi fått ett
mål/problemställning som lämpar sig för att analyseras med SWOT modellen. Att öka sin
marknadsandel kan ses som analogt med att nå genomslag på marknaden (eftersom en kraftig
ökning av marknadsandelen är nödvändig för att nå genomslag för de flesta av de aktörer vi
studerat) – och att utreda möjligheten att nå genomslag är i sin tur ekvivalent med vår uppsats
syfte.
Med andra ord så fann vi att SWOT analysen lämpar sig bra för att analysera precis de
frågeställningar som var relevanta för att uppfylla syftet med vår uppsats. Det föreföll vara ett bra
verktyg för att sammanställa situationen på marknaden för en viss affärsidé – vilket var precis
vad vi behövde för att kunna svara på våra frågor. Vi tror också att en sådan analys ger en bra
översiktsbild för läsaren och är således ett bra verktyg för författarna i sina ambitioner att

2

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Se vidare kapitel 5.
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ytterligare redogöra för de förhållanden som råder. Man skulle också kunna säga att SWOT
analysen är en sorts nulägesbeskrivning som syftar till att visa på de vägval som bör/måste göras.
När vi så valt SWOT analysen som vårt huvudsakliga verktyg så återstod nästa utmaning: att
söka finna den erforderliga information som SWOT analysen krävde. Vi hade redan föresatt oss
att intervjua existerande aktörer på marknaden. Aktörer som man skulle kunna betrakta såsom
pionjärer inom mellanhandsreducering då det gäller bostadsmäkleri. Genom att intervjua ledande
personer inom dessa företag fick vi en bra bild av marknadssituationen av idag (dessa intervjuer
redogörs detaljerat för i kapitel 4). För att ytterligare samla indata till vår SWOT-analys valde vi
även att studera årsredovisningar för de intervjuade företagen – kanske framkom fakta där som
inte intervjuerna avslöjade? Det har även skrivits ganska mycket i media om nya aktörer inom
vårt intresseområde – vi har sökt, läst och analyserat även detta material. Stöd till vår analys har
vi även funnit i kurslitteraturen, vilket i dessa fall hänvisats till i vår uppsats.
Rapporter och studier av liknande branscher med liknande frågeställningar har även adresserat
besläktade problemområden. Då dessa har varit relevanta har även information från dem adderats
till problembilden – även om bostadsmäklarbranschen kanske ännu inte har hunnit stöta på exakt
samma problem. Ett exempel på detta är problemställningen med tillit och
mellanhandsreducering 3 : Så fort vi tar bort en etablerad mellanhand måste tillit till den kanal
som ersätter den gamla säkerställas. Innebär den nya kanalen som så ofta nuförtiden att
distributionen av tjänsten förändras, exempelvis att den går från personliga möten och
brevkorrespondens till att ersättas med kontakt via Internet, blir detta troligen svårare. Man får
både en teknik och en förtroendebarriär. Detta är ett problem som är generellt och inte specifikt
kan förknippas till mellanhandsreducering i bostadsmäkleribranschen, men är dock ett av de
potentiellt största problemen som därmed måste överbryggas.
Problemen och frågeställningarna har vi i vår uppsats delat upp i generella samt direkt
applicerbara problem. När problembilden sedermera klarnat har vi inriktat oss på att söka efter
andra applicerbara relevanta teorier relaterade till frågeställningen. Återigen har vi fokuserat på
mer specifika teorier som angriper de problem vi ansett vara direkt applicerbara, men även
generella teorier för de generella problemen, när vi ansett att detta kunna varit fruktsamt.
Naturligtvis förekommer problem där vi inte har funnit några tillfredsställande lösningar. Det kan
vara fall där vi inte funnit tillräckligt med applicerbara teorier för att kunna dra slutsatser, eller
där vi funnit i vårt tycke otydliga eller motsägelsefulla teorier. Alternativt har teorierna gått stick
i stäv med resultatet av våra intervjuer.

3

”The Issues and Challenges to Creating Trust and a Positive Image in Consumer Sales on the World Wide Web”
http://www.firstmonday.org/issues/issue3_6/ferraro/index.html
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2.2 Mer om våra metoder
För att nå insikt i problembilden och analysen av denna har vi valt att arbeta med följande
informationskällor och angreppssätt:
Litteraturstudier
Vi har bedömt att en av dom viktigaste utgångspunkterna för vår analys har sin bas i vad som
tidigare skrivits angående teorier för mellanhandsreducering och återföring av mellanhänder (så
kallad re-intermediation). Målet har också varit att inhämta information angående typiska
scenarion för Internetfokuserad tjänsteutveckling, då mycket av informationen, och en del tjänster
vad det gäller bostadsmäklare redan letat sig ut på Internet. Vi har huvudsakligen refererat till
kurslitteraturen i dessa fall då vi anser att denna i stort gett oss den information vi behövt till vår
analys. Litteraturstudierna ger vårt arbete en större teoretisk tyngd vad det gäller analysfasen
vilket är erforderligt jämfört med om referenserna enbart varit hämtade från artiklar och
intervjuer.
Analys av liknande problemstudier
Det finns gott om nedtecknade händelseförlopp som registrerats i empirisk anda, framför allt när
det gäller mellanhandsreducering i andra branscher än vår målbransch. Vi menar att detta är
nödvändigt att ta hänsyn till när man betraktar även vår problembild, då det finns många
paralleller att dra mellan branscherna (exempel på branscher som genomgått liknande
metamorfoser är resebyråer och aktiemäkleri). Det är även intressant att se hur branscherna
skiljer sig åt för att studera vilka skillnader det har gett eller potentiellt kan ge för vår bransch. Vi
har valt att betrakta studier av mellanhandsreducering i närbesläktade branscher som primärdata,
och generella studier av mellanhandsreducering som sekundärdata.
Intervjuer med existerande aktörer
För att ge oss en bild av rådande situation och framförallt vår problembild (en bild från
verkligheten som ett komplement till problembilden definierad från litteraturstudierna) anser vi
att detta är en av dom viktigaste komponenterna i vår uppsats. Då bostadsnätmäklare är en
tämligen ny nisch har fall/problemstudier i denna bransch varit svårt att hitta i litteraturen, och vi
ser studier av närbesläktade branscher som det bästa sättet att utreda vilka dom olösta/största
problemen skulle kunna vara även i vår målbransch.
Vi har ett antal aktörer som med snarlika metoder försöker slå sig in som re-intermediatörer eller
des-intermediatörer på bostadsmäklarmarknaden i Stockholm och genom att intervjua ett antal av
dessa har vi fått en tydligare bild av dagens situation och indikationer om vart branschen är på
väg.
Analys av marknadssituationen för existerande aktörer (årsredovisningar,
marknadsandelar)
Vi ser detta som väsentligt data ur flera perspektiv. Dels ger det en fingervisning om hur det går
affärsmässigt för existerande och de nya alternativa aktörerna, dels kan det ytterligare användas
för att balansera intervjudatat och ge tyngd åt vissa svar/argument, samt ifrågasätta relevansen i
andra. Genom att analysera årsredovisningarna för de företag vi har valt att intervjua får vi ett bra
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stöd för vår analys, både för traditionella samt nätmäklare. De flesta nätmäklare är fortfarande i
startgroparna vilket vi får ta hänsyn till, men det bör ge en bra fingervisning om vart branschen är
på väg. Genom att analysera utvecklingen av marknadsandelarna för de nya aktörerna tror vi oss
också få en fingervisning om hur mogna marknaden/kunderna är för mellanhandsreducering i
bostadsmäklarbranschen.
Exempel: Vågar inte kunderna överge de traditionella mäklarna för nätmäklare ser framtiden
troligen inte så ljus ut, åtminstone på kort sikt, för mellanhandsreducering där säljare säljer direkt
till köpare.

2.2.1 Primärmaterial
Primärmaterialet för vår undersökning är intervjuer av existerande aktörer i
bostadsnätmäklarbranschen, samt stödmaterial som vi anser vara tillämpbart på dessa problem i
form av specifika teorier.
Exempel på specifika teorier är sådana som handlar om disintermediation, både i allmänhet samt i
mäklarbranschen, samt även om teorier om utveckling som leder till att tjänster tillhandahålls,
kontrolleras och styrs alltmer via Internet.

2.2.2 Sekundärmaterial
Till sekundärmaterialet hör artiklar och rapporter om nätmäklarbranschen samt mäklarbranschen
i allmänhet, samt rapporter och artiklar om desintermediation. Till vår hjälp har vi undersökt
dagstidningar och liknande material som har publicerats i svenska medier.
Vi har även applicerat innehållet i en del utav kurslitteraturen som grund för teorier och
problemställningar. Förutom traditionella medier har vi även sökt information på Internet och där
publicerade artiklar, rapporter samt olika hemsidor intressanta för vår uppgift och våra teorier.
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3 Presentation och bakgrundsbeskrivning
3.1 Bakgrund till dagens situation
Att sälja eller köpa en fastighet är för de flesta människor en av de största affärerna i livet och
förenad med ett ganska stort ekonomiskt risktagande för både säljare och köpare. Köpesumman
är ofta relativt hög, och en betalning av fastigheten kan sällan göras med en kontantinsats till 100
%. Det har skapat en traditionell marknad för mellanhänder som har till uppgift att se till så att
säljare och köpare av en fastighet kan komma överens och förstå vilka olika risker, rättigheter
och skyldigheter som uppstår i och med en sådan transaktion. Genom att använda mellanhänder i
form av en mäklare så kan även delvis risken för affären skjutas över på en professionell part som
även tar ett visst juridiskt ansvar och åtagande.
”Fastighetsmäklare är en person som yrkesmässigt förmedlar objekt av följande slag: fastigheter,
delar av fastigheter, byggnader på annans mark, tomträtter, bostadsrätter, andelsrätter avseende
lägenhet, arrenderätter eller hyresrätter” 4
1984 inträdde en ny lag för fastighetsmäklare i kraft. Denna lag skärptes 1995. Den syftar bland
annat till att fastighetsmäklaren behöver vara registrerad hos fastighetsmäklarnämnden. En av
fastighetsmäklarnämndens uppgifter är att se till så att mäklaren fullgör sina förpliktelser - annars
kan mäklarens agerande i förlängningen leda till yrkesförbud. För att bli registrerad hos
fastighetsmäklarnämnden krävs en utbildning enligt de krav som gäller tillfredställande
utbildning 5 , att personen är myndig, samt att denne inte är försatt i konkurs eller har
näringsförbud 6 .

3.1.1 Mäklarens roll
Mäklare har funnits sedan lång tid tillbaka och har en ganska gammal tradition att hjälpa till vid
förmedling av fastigheter i Sverige. Mäklare har lyckats etablera en traditionell position som näst
intill oumbärlig vid överlåtelser av fastigheter. Själva mäkleriet har egentligen ingen vara att sälja,
utan säljer endast en tjänst. Problemet med en tjänst är att den inte går att ta på eller inspekteras i
förväg. Definitionen på en tjänst är att den både levereras och konsumeras på samma gång.
Mäklaren har en speciell roll då interaktionen sker mot både säljare och köpare på samma gång. I
alla fall är detta förhållande vanligast på den svenska marknaden när man diskuterar traditionella
mäklartjänster utav fastigheter. På andra marknader (till exempel USA) så kan det vara flera
mäklare inblandade som representerar säljare eller köpare. Därmed är det två parter som skall
vara nöjda med förmedlingen av denna tjänst och hur den levereras. Därför har mäklaren ett
viktigt ansvar att agera på ett korrekt och etiskt riktigt sätt, för att göra både säljare och köpare
4
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6
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nöjda. Naturligtvis vill säljaren få ut ett så högt pris som möjligt på det objekt som skall
förmedlas. Dock har mäklaren som genomför försäljningen också ett incitament att få köparen
som kund vid en eventuell försäljning av dennes bostad eller objekt. Därmed har mäklaren två
incitament att förhålla sig till. Detta kan vara en svårbemästrad uppgift eftersom flera parter skall
vara nöjda, samtidigt som köparen inte vill betala ett för högt pris vid köpet av ett specifikt objekt.
Mäklaren har ett incitament från säljaren att få ut ett så högt pris som möjligt. Eftersom de flesta
mäklare tar ut någon form av kommission på försäljningspriset, låt oss säga 2 %, så ökar
intäkterna med ökat försäljningspris. Ibland har även mäklaren en incitamentstrappa där ett högre
pris också genererar en högre arvodesandel, vid någon form av tröskelvärde.
Låt oss göra ett räkneexempel: Antag att en fastighet är värderad till 3 miljoner kronor. Ett
sannolikt försäljningspris hamnar kanske då mellan 2.8 – 3.2 miljoner kronor. Vid det lägre
försäljningspriset, vid en kommission på 2 % så får då mäklaren 56 000 kronor och vid det högsta
försäljningspriset i det ovan angivna intervallet får mäklaren 64 000 kronor. Om den som köper
objektet tycker att mäklaren har gjort ett bra jobb kanske mäklaren i och med detta får en ny
potentiell kund. Om man antar att den nya kunden också har ett objekt som ligger i samma
prisintervall som det föregående så finns det stor potential till ytterligare en intäkt för mäklaren
på beloppet i exemplet ovan. Om däremot köparen känner sig felbehandlad av mäklaren på grund
av någon omständighet, så blir köparen sannolikt ingen ny kund till denna mäklare i vilket fall
som helst. Därmed riskerar mäklaren att förlora en stor intäkt.
Ett av mäklarens dilemma är de dubbla lojaliteter som uppstår vid en försäljning. En annan är
huruvida långsiktiga kundrelationer lönar sig vid en fastighetsaffär. Dessa och många andra
aspekter dyker upp vid en bostadsförmedling. I ljuset av ovan nämnda scenario har det vuxit fram
en marknad för nätmäklare där kunden kan förväntas göra en del av arbetet själv vid
försäljningen för att hålla ned de arvoden som annars tillfaller mäklaren. Denna nya form av
mäklarhjälp har förenklats och möjliggjorts tack vare Internets genombrott. Det har även visat sig
att många säljare tycker att mäklarna tar en oproportionerligt stor avgift vid försäljningen i
relation till det arbete som utförs. (Detta gäller kanske främst storstadsregionerna där mäklarna
har relativt höga inkomster, mellan 600 000 till 1,5 miljoner kr/år, var en siffra som nämndes
utav en av våra intervjupersoner) 7 .
Även om nya aktörer uppstår på marknaden så är förekommande etableringshinder i
mäklarbranschen relativt låga. Det som behövs är egentligen bara en utbildning som uppfyller
kraven - sedan kan man etablera en mäklarfirma relativt enkelt.
Under de senaste åren har det dykt upp en rad nya aktörer inom bostadsmäklarbranschen 8 .
Branschen är delvis under omformning sedan Internet har gjort sitt intåg som ett nytt medium.
Även om det utannonseras en mängd lägenheter i dagstidningarnas bostadsbilagor såsom DN
Bostad, Metro Bostad och SvD Bostadsbilaga, så finns det en tydlig trend att fler och fler köpare
(och säljare) hittar sin blivande bostad genom webbplatser såsom Hemnet.se och Bovision.se. I
och med att Internet har gjort sitt intåg i de flesta människors vardag, där 76 % av hushållen i
7

Vi vill ej uppge vem som gav denna uppgift under våra intervjuer eftersom den kan anses känslig enligt en av våra
intervjupersoner.
8
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Sverige har en dator och där tillgången på bredbandsuppkoppling närmar sig 70 %, har
marknaden för tjänster som kräver en Internetbaserad affärsidé ökat markant under de senaste
åren. En naturlig följd av detta är att det blossar upp nya affärsmodeller med Internet som
centralpunkt för förverkligandet. Enligt de mäklare vi har intervjuat uppges att så mycket som 90
% av objekten primärt hittas via i Internet och kanske framför allt på mäklarbranschens egna
sidor Hemnet.se
Den traditionella affärsmodellen för bostadsmäklarmarknaden har varit relativt orörd tills ganska
nyligen. De flesta traditionella bostadsmäklare tar ut en provision på mellan 2-4 % utav
försäljningspriset på den förmedlade bostaden. I Stockholmsområdet betyder det i regel
mäklararvoden på 50 000 kronor och uppåt i rådande marknadsläge 9 under september 2007.
Därmed borde det finnas utrymme att förmedla lägenheter till en lägre kostnad än vad de
traditionella mäklarna erbjuder.
Exempel på vad till exempel Hemonline 10 erbjuder är
• Annonsering i etablerade bostadstidningar (Metro, SvD, DN etc.) och nätbaserad
marknadsföring såsom via Hemnet.se (det skall dock nämnas att Hemonline har Bonniers
som en av ägarna och därmed kan få förmånlig exponering i av Bonnier ägda medier)
• Juridisk rådgivning för kontraktsskrivande
• Budgivningsfunktion
• Planskiss över försäljningsobjektet
• Fotografering
Det som kan överlåtas åt säljaren är själva visningen av lägenheten. Därmed så kan man istället
endast betala ett betydligt lägre mäklararvode, från ungefär 15000 kronor beroende på vilken
nätmäklare man använder sig av och exakt vilka tjänster och tillägg man som säljare väljer skall
ingå i förmedlingen.
Med tanke på att en genomsnittlig svensk numera flyttar cirka 10 ggr under en livstid 11 så finns
det en del pengar att spara genom att använda en nätmäklartjänst. I samband med detta
resonemang dyker frågan upp om en traditionell bostadsmäklare kan få ut ett högre pris än vad
säljaren får vid en försäljning via en nätmäklare. Det är väldigt svårt att påvisa att så skulle vara
fallet, eftersom varje lägenhetsförsäljning är unik. Ingen av de mäklare som vi har intervjuat kan
säga att en ”traditionell” mäklare får ett bättre pris vid försäljningen.
Genom att beskriva vilken bakgrund som mäklarbranschen står på samt att titta på andra
branscher där man har reducerat mellanhänder och infört nya affärsmodeller, samt även studera
vad reduceringen har haft för påverkan på den traditionella delen av branschen vill vi försöka
utröna och se vilka potentiella framtidsscenarion som det skulle kunna leda till och vilken
utveckling som mäklarbranschhen skulle kunna gå till mötes. De senaste åren så har trenden dock
gått mot att anlita en professionell mäklare vid försäljning av sitt hus eller sin bostadsrätt, snarare
än att göra allting själv. Av de privata försäljningar som sker har marknadsplatsen Blocket.se en
marknadsledande ställning, dock är denna del utav marknaden försvinnande liten. Kanske kan
9
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den nya hybridformen av nätmäklare vända trenden och kapa till sig marknadsandelar på sikt. I
dagsläget så kan man vid en snabb analys se att det är relativt få objekt som erbjuds till
försäljning exempelvis via Hemnet där det står en nätmäklare som signatur. Dock så har alla
nätmäklare som vi har intervjuat vittnat om en betydande tillväxt och en väldigt hög kundnöjdhet.
Hemonline 12 har förmedlat cirka 100 bostäder i månaden under bolagets första halvår. Enligt
bolagets första gissningar trodde man att det skulle vara yngre personer som skulle använda
tjänsten. Det visade sig dock i första hand vara personer i 33-65 årsåldern som har gått igenom 23 försäljningar tidigare med traditionella mäklare som utgjorde kundbasen.

3.2 Utredning om mellanhänder
Det kan vara intressant att föra en generell diskussion om mellanhänder och hur eliminering av
mellanhänder påverkar affärsmodeller. Internet såsom medium har genererat nya möjligheter för
att kapa mellanhänder och etablera marknadsplatser för olika aktörer direkt. Låt oss gå igenom ett
antal olika exempel: Inom konsumtionsbranscher såsom hemelektronik, CD försäljning och
distribution har Internethandeln haft betydande framgång för att reducera den mellanliggande
butiken. Genom Internets stora genomslagskraft och obegränsade räckvidd så finns det enorma
möjligheter för konsumenten att handla var som helst på jorden och samtidigt jämföra priser och
leveranstider på ett snabbt och effektivt sätt hemma vid datorn.
En elektronisk marknadsplats där köpare och säljare möts kan även övervakas av en tredje part
som hanterar transaktioner och står som garant för säkra betalningar 13 en så kallad Trusted Third
Party. En intressant fråga är hur näthandeln på sikt kommer att förändra konsumenternas köp och
säljbeteenden. En del branscher med små marginaler och sjunkande omsättning kommer att få se
en betydande utslagning framöver på grund av konkurrensen från nätbutiker och dylikt.
Bokhandeln är ett exempel, annonsmarknaden ett annat.
Frågan är också hur långt konsumenten är villig att gå vad det gäller transaktioner över nätet. Det
vill säga vilka varor är det lätt att ersätta genom e-handel och färre mellanled. Små
standardiserade produkter såsom böcker, CD skivor och kontaktlinser via nätet har redan fått en
betydande marknadsandel jämfört med de traditionella distributionskanalerna via vanliga butiker.
Kan det vara så att storleken på varan har betydelse för om man vill köpa varan via en webshop
eller inte? Har åldern på konsumenten betydelse för det förtroende man lägger på den näthandlare
man genomför transaktionen med? En vidareutveckling kan vara introduktionen av så kallade
showrooms, där varorna finns till beskådande men själva inköpet görs via näthandel 14 såsom hos
Netonnet 15 . Andra företag såsom IKEA och till exempel traditionella postorderkatalogföretag har
redan infrastrukturen på plats och har kunnat genomföra etableringar på nätet relativt lätt. IKEA
har till exempel lanserat konceptet ”Handla Hemma” 16 där man kan köpa många av Ikeas
produkter hemifrån. I de senaste två exemplen ovan har inte mellanledet egentligen reducerats,
12
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snarare så har det traditionella butikkonceptet utvidgats till att omfatta ett större
upptagningsområde och en större målgrupp. Ytterligare en utveckling är att de traditionella
företagen och detaljhandlarna köper upp näthandlarna för att etablera en ny försäljningskanal
eller eliminera en del konkurrens. Eftersom det är enkelt att jämföra priser på nätet så blir det
även en prispress nedåt på de företag som finns etablerade med liknande varor.
Dell 17 är ett klassiskt exempel på reducering av mellanhänder i PC branschen. Dell var pionjärer
på området genom att kapa flera led mellan slutkonsument och leverantör. Genom att kunden
själv bestämmer vilken modell med vilken kapacitet, färg och prestanda som man vill ha, så
tillverkas sedan den beställda produkten direkt mot order, varpå onödiga lagringskostnader och
gamla produkter som blir osålda på grund av föråldring kan minimeras. Detta är viktigt i en
bransch under snabb utveckling där priserna sjunker konstant i förhållande till prestanda.
En annan fråga att besvara är vad vi som konsumenter är villiga att handla över nätet? Vilka
branscher kommer att växa och gynnas av näthandel och därmed skapa en omstrukturering av
branschens fundament över tiden? Musikindustrin är en industri som har drabbats av sjunkande
försäljningssiffror på grund av elektronisk handel, piratkopiering och distribution av musik
digitalt istället för via ett fysiskt medium. I musikbranschen har det också möjliggjorts att
producera och sprida sin egen musik digital till hela värden, till en kostnad som närmar sig 0
kronor i distribution. Musikbolagens traditionella roll hotas när vem som helst kan sprida,
producera och marknadsföra sin musik till en relativt låg kostnad. För en annan bransch,
bilhandeln, är det ganska vanligt i USA att det sker över nätet 18 . Bankaffärer har gått från en
personlig kassabetjäning till en gör-det-själv- modell, där man betalar sina räkningar, får sin lön
och hanterar sina lån och pensionsplaceringar till allra största delen över nätet. Skandiabanken,
www.skandia.se, är exempel på en av de nya bankerna med lågprisprofil, där kunderna sköter det
mesta av hanteringen via nätet.
Värt att nämna är dock att dessa olika marknader har lite olika karaktärer. Jämför man
interaktioner för privatpersoner mot bank respektive bostadssektorn lägger man exempelvis
märke till att:
• Ett bostadsköp/bostadsförsäljning är en av de större affärer som de flesta människor gör
och har en engångskaraktär. Banktjänster utförs dagligdags eller månadsvis och är därmed
mer repetitiva samt oftast av mindre omfattning.
• Det kommer att vara ett känslomässigt stort åtagande för individen att köpa eller sälja en
bostad eftersom det är en stor del av ens liv och vistelse – en typisk banktransaktion har
troligen inte samma påverkan.
• Personliga relationer med mäklaren kan upplevas som viktiga för att få en pålitlig partner.
Här är det dock på sin plats att påpeka att personliga bankkontakter var något som det
sattes större värde på om man tittar bakåt i tiden. Här har det skett en förändring som kan
tyda på att attityder och värderingar kan förändras även när man gör bostadsaffärer.
Så frågan är: har nu turen kommit till bostadsbranschen för att ta steget in i den digitala världen
och hur är vårt förtroende till etablerade kanaler såsom bostadsmäklare i dagsläget? En
undersökning redogör för att så många som 1 av 5 eller 20 % har lite eller dåligt förtroende för de
17
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etablerade traditionella bostadsmäklarna som agerar på marknaden idag 19 - så om förtroendet är
så lågt – varför är tjänsten så framgångsrik?
Innan de nya nätmäklarna gjorde sitt intåg på marknaden togs första steget genom introduktion av
tjänster som gav en bättre möjlighet att få information om de objekt som finns på marknaden
både för köpare och säljare, exempel på detta är sajterna Hemnet och Bovision20 . Här kan man
lägga in egna sökkriterier, se på planritningar och jämföra objekt. Denna matchning hade i ett
tidigare skede bostadsmäklaren större inflytande över då denne hade till uppgift att matcha både
säljare och köpare utifrån sitt spekulantregister. Detta led har förenklats då kunden idag själv har
möjlighet att göra denna matchning både bättre och snabbare samt med större träffsäkerhet. En
liknande tjänst som adresserar hyresrättsmarknaden är Björns Bostadsbytare,
www.bjornsbytare.se, där byten matchas direkt (1-till-1) eller (1-till-flera) eller (flera-till –flera).
Denna tjänst matchar bytare med varandra och fungerar som en marknadsplattform till en relativt
låg månatlig avgift.
Chaffey [25] beskriver i boken E-commerce and E-commerce management principerna för
eliminering av mellanhänder (eller den vanligt förekommande engelska
termen ”disintermediation”).

A) Producent

Återförsäljare

Detaljist

Konsument

B) Producent

Återförsäljare

Detaljist

Konsument

C) Producent

Återförsäljare

Detaljist

Konsument

Figur 1

Syftet med bilden är att illustrera den effektivitetshöjning som kan uppnås vid reducering av
mellanhänder, där A är normalfallet, för B så hoppas återförsäljarledet över, och i C så säljer
producent direkt till konsument (som är fallet i exemplet med Dells dator försäljning tidigare i
texten). Internet har i hög utsträckning bidragit till att eliminera en del av dessa detaljister och
19
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återförsäljare. Fördelen med Internet är att dess visuella potential och möjlighet till exponering är
global. Dock betyder det inte att bara för att man har en affär på Internet så kan den globala
logistiken hanteras på ett fungerande sätt.
En negativ aspekt av reducering av mellanhänder kan vara att man minskar kunskapen om
kunden och möjligheterna till en större fysisk närvaro genom ett väl utbrett nätverk. Beroende på
den produkt som man försöker och sälja så påverkar det naturligtvis också förutsättningarna för
hur en eventuell eliminering av mellanhänder kan möjliggöras (och om det är möjligt
överhuvudtaget).
Hur väl det går att eliminera mellanhänder påverkas av flera faktorer varav några nämns enligt
nedan:
• Kundernas mognadsgrad
• Typ av produkt
• Säkerhet på näthandel
• Invanda sälj- och köpbeteenden
• Tillgänglighet
• Prisskillnader

Tillverkare A
Tillverkare B
Tillverkare C
Tillverkare D
Tillverkare E

Köpare

Köpare

Tillverkare A
Tillverkare B
Tillverkare C
Tillverkare D
Tillverkare E

Mellanhand

Figure 2

I detta ovan illustrativa exempel är det först en fråga om att ta bort mellanhanden för att sedan
återinföra den. Exemplet gäller ett försök att sälja bilförsäkringar över nätet. Visserligen lyckades
man eliminera ett mellanled genom att använda Internet såsom försäljningskanal, dock så ledde
det i sin tur till att kunderna behövde ytterligare hjälp med vissa frågeställningar, varpå man var
tvungen att återinföra ett mellanled (visserligen i ny form) för att kunna vägleda kunderna bättre.
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I exemplet nedan är det obekvämt för kunden att gå direkt till alla tillverkare för att undersöka till
exempel ett pris för en produkt. I detta fall har det funnits en mening i att en mellanhand kan göra
detta jobb i stället. Ett typiskt exempel på detta i Internetsammanhang, där återinförande av en
mellanhand görs för att underlätta för kunden, skulle kunna vara Pricerunner som gör
prisjämförelser för samma och olika produkter hos en rad av återförsäljare. I
bostadsmäklarsammanhang finns ett exempel på en liknande tjänst som går under beteckningen
Bostart.se (se även intervju i kap. 4). Bostart.se samlar flera mäklare att bjuda under varandra för
att hitta den för kunden attraktivaste förmedlaren av ett specifikt objekt.

Bolag

Mellan
hand

Bolag

Bolag

Konsument

Konsument

Mellan
hand

Konsument

Figure 3

3.3 Jämförelse med internationella bostadsmäklartjänster
Om man jämför med angränsande tjänster utomlands som leder till reducering av mellanhänder,
samt nya affärsmodeller i angränsande områden, kan man göra en del intressanta analyser och dra
slutsatser. I detta avsnitt så redogörs dels för liknande nätmäklartjänster på den amerikanska
marknaden samt även för en annan kreativ tjänst som kan leda till eliminering av mellanhänder
på bostadsmarknaden, även om affärsidén och tjänsten som sådan avviker från de nya svenska
nätmäklartjänsterna som har lanserats.
Det första exemplet handlar om tjänsten Redfin 21 som påstår att man tjänar ungefär 10 000 USD
(ca 70 000 SEK) genom att anlita Redfin som mäklare vid ett eventuellt köp eller försäljning. En
skillnad mot svenska förhållanden som råder ibland i USA är att både säljaren och köparen anlitar
varsin mäklare som i sin tur får en kommission vid en genomförd transaktion. En vanlig
transaktionskostnad är cirka 6 %, där i runda slängar 3 % går till säljarens mäklare och 3 % till
21

Se www.redfin.com
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köparens agent eller mäklare. I Redfins eget exempel så agerar Redfin som agent för köparen
med en betydligt lägre kommission. Redfin ger en återbäring till köparen på 2/3 av det
traditionella mäklararvodet. Om ett genomsnittshem säljs för 500 000 USD, med en normal
kommission på 6 % ger det totalt 30 000 USD i kommission. Härutav får Redfin 15 000, och
köparen följaktligen tillbaka 2/3 av 15 000 = 10 000 USD utav Redfin.
Hur kan då Redfin enligt egen utsago hantera en sådan affärsmodell? Svaret är - genom att
reducera sina kostnader och låta köparen göra en del av arbetet själv, ungefär som för de svenska
nätmäklarna som har etablerat sig på marknaden. Den amerikanska modellen med en
mäklarrepresentant för både köp och säljsidan skapar andra incitament än den svenska modellen
med bara en mäklare som genomför hela transaktionen.
I en del stater i USA är det legalt att ha en mäklare som representerar både säljare och köpare
(enligt den svenska modellen). I fallet Redfin representerar man dock bara den ena eller andra
sidan. Vid en representation för försäljning kan Redfin ha en fast pris modell, för att genomföra
offert, förhandling och avslut. I princip så arbetar Redfins anställda i huvudsak från kontoret med
s.k. back office support 22 för legal hantering, osv. Där gör kunden själv en hel del av fotarbetet.
Därmed sparar Redfin en hel del kostnader som flyttas över till kunden. Kunden i sin tur behöver
gå på fler visningar istället för att ha en agent som representerar kundens intressen på samma sätt.
Redfin hade genomfört 428 affärer i slutet april 2007 23 , med intäkter på ungefär 1.75 miljoner
USD och med återbäring på 3.4 miljoner USD för de som har anlitat Redfins tjänster. Än så länge
finns man inte representerade över hela USA, men affärsmodellen utmanar traditionella mäklare,
speciellt med tanke på det relativt höga arvodet som tas ut för en transaktion om man jämför med
svenska förhållanden. Affärsmodellen påminner mycket om den som de svenska
Internetmäklarna erbjuder, även om förhållandena är lite annorlunda på de olika marknaderna.
Denna typ av affärsmodell är även relativt ny i USA och har där skapat en viss oro bland så
kallade traditionella mäklare 24

3.4 En ny modell för bostadsmäklarbranschen?
En annan uppstickare på den amerikanska marknaden är Zillow 25 . Zillow är en tjänst som går ut
på att matcha säljare och köpare direkt, och är reklamfinansierad genom att sälja annonser till
mäklare, banker, byggare och så vidare. Zillow lagrar och bearbetar enorma mängder offentligt
data som berör försäljningspriser i olika områden, med faktorer och komplicerade algoritmer för
att värdera ditt eget hus marknadsvärde.
Genom att knappa in adress, storlek på huset och andra data så får man via Zillow en värdering
av hemmet. Visserligen är felprocenten i förhållande till faktiskt försäljningspris relativt hög.
Dock med mera data och bättre statistik så ökar träffsäkerheten. Ungefär som för Wikipedia har
man adderat en möjlighet att lägga till och uppdatera data från slutanvändaren för att öka
22

Back office support är terminologi för tjänster som kan utgöras i bakgrunden av en supportstab
Enligt tidningen Fortune
24
Se artikel: http://seattletimes.nwsource.com/html/realestate/2003586088_redfin250.html samt
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2007/03/18/REG82OMQTG1.DTL
25
www.zillow.com
23
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träffsäkerheten, men även för att få användare att komma tillbaka till Zillow. En relativt nyligen
introducerad funktion är att man kan lägga upp ett minimipris på Zillow för vad som krävs för att
flytta ifrån sitt hus. Det vill säga det bud som man vill ha på sitt nuvarande boende för att flytta
sig därifrån. Denna funktion har skapat en ny marknad för köpare och säljare som förut inte var
lättillgänglig 26 . Om man ser ett drömhus kan man gå in på Zillow och se hur mycket den
nuvarande ägaren av drömhuset vill ha för att tänka flytta på sig. Det kräver förstås att den
potentiella säljaren har lagt upp sådan information på Zillow. Med tanke på tillväxttakten för
Zillow är det långt ifrån osannolikt att kunna hitta en sådan match. Även andra data om
pristrender inom respektive område, historik, prognoser för prisutvecklingen och annan värdefull
information vid ett husköp finns.
Zillows potential att matcha säljare och köpare är ytterligare en konkurrensfaktor jämfört med
etablerade mäklare, vars uppgifter ofta går ut på att matcha köpare och säljare (i alla fall på den
amerikanska husmarknaden).

3.5 E-handeln
Hur attraherar E-handelsföretag nya kunder?
E-handel är ett stort begrepp. Vi har valt att inrikta oss mot e-handel som har med B2C att göra.
Det vill säga elektronisk handel med avseende på att transaktionen löper mellan en
affärsverksamhet (Business) till kunden (Consumer). När det gäller mellanhandsreducering eller
återinförande av mellanhänder så ingår det ofta i receptet att sättet att sköta transaktionerna av
tjänsterna möjliggörs av introduktionen av e-handel.
Att flytta en stor eller liten del av den ursprungliga tjänsten till Internet är det som ofta anses vara
en möjliggörare för själva mellanhandsreduceringen. Vad som tidigare sköttes vid personliga
möten, via pappersbrev, kontrakt och kanske telefonsamtal, tas nu över Internet.
Ur perspektivet att mellanhanden helt enkelt försvinner kan man säga att kunden själv har tagit
över en del av tjänstens ursprungliga hantering, också där via Internet, kanske med hjälp av Ehandelslösningar som möjliggör transaktioner direkt från säljare till köpare. Detta är förstås
endast en teori.
Vi vill också visa på hur teorin bakom E-handeln, och vad E-handel innebär, möjliggör för nya
aktörer att slå sig in i etablerade branscher.
Grovt uppskattat så är e-handeln idag ett konkurrensmedel beroende på hur den används, samt
hur den existerande marknaden för de tjänster som står till buds ser ut. Idag menar många att ehandel är en handelsvara på så vis att teknologin och kunskapen för att starta upp en ehandelstjänst är tillgänglig för alla, och att e-handel allena inte kan ses som ett innovationsrikt
sätt att konkurrera. Vi har valt ut ett antal olika intressanta situationer att analysera:
26

Utförlig artikel I Tidningen Fortune, issue February 19, 2007
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•
•
•

Situationen för existerande aktörer på den mera traditionella bostadsmäklarmarknaden,
och vad introduktion av E-handel där innebär.
Situationen för nya aktörer som främst inriktar sig på att ersätta den traditionella formen
mot en uteslutande E-handelsbaserad tjänst.
Situationen för nya aktörer som inriktar sig på att eliminera den traditionella
mäklartjänsten, samt om och hur detta kan åstadkommas med e-handelslösningar (här kan
man tänka sig enbart försäljning av kringtjänster).

Vad som blir intressant för alla dessa aktörer är förstås hur deras intäkter ska genereras, det vill
säga hur deras affärsplaner ser ut, samt hur dessa påverkas när verksamheten fokuserar mer på ehandel. Värt att nämna här är även s.k. agenter som i sin tur används av mäklarna för att nå sina
kunder. Ett exempel här kan vara Hemnet som är den annons/marknadsplats för bostäder som
idag har absolut störst genomslag 27 . Förutom att generera intäkter till sin ägare (som är
mäklarsamfundet) fungerar Hemnet också som ett skydd och en garant för mäklarnas fortlevande
– det är nämligen så att endast auktoriserade mäklare får annonsera på denna marknadsplats. Kort
sagt innebär detta att den enskilde säljaren, eller vilken säljare som helst som inte går via en
mäklare inte kommer åt den absolut viktigaste marknaden för bostäder.
Hemnet är i grund och botten något så enkelt som ett annonsplank på Internet för bostäder. Inte
desto mindre har den blivit oerhört viktig för det som man idag skulle kunna kalla den lilla del av
bostadsmäklarbranschens affärer som trots allt hänger på E-handel. Att visa sina varor på Internet
är den näst basalaste slaget av komponent i en e-handelslösning – men som tydligt är i denna
situation – ibland också den viktigaste. Viktigt att påpeka är dock att det inte finns något som
helst hinder för att vem som helst upprättar ytterligare en annonsplats med helt andra regler.
Något som många tror kommer att hända i framtiden 28 . Ett exempel här är Google som låter en
godtycklig person annonsera ut sina bostäder i sin karttjänst i USA. Detta innebär att när man
använder Google Maps (en kartapplikation) för att surfa runt i olika bostadsområden så finns
försäljningsinformation direkt kopplat till kartbilden. Den presumtiva köparen kan surfa runt på
exempelvis satellitkartor över området som dom skulle vilja bo i, och samtidigt få tillgång till de
objekt som är till salu direkt i kartbilden. Denna tjänst är idag gratis, och kommer enligt Google
så att förbli.

27
28

Enligt information på www.hemnet.se
Lansering av alternativ till hemnet sker; som exempel kan nämnas: alltombostad.se eller booli.se
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3.5.1 E-handeln för företaget
Med företaget avses här tillhandahållaren av antingen en mäklartjänst eller en tjänst avsedd att
ersätta mäklartjänsten. När det gäller E-handel från ett företags perspektiv brukar man ibland tala
om köp- respektive sälj-sida, Eng. buy-side & sell-side 29 . Med det avses E-handels aktiviteter
relaterade till företagets inköpsverksamhet respektive försäljningsverksamhet. Detta illustreras i
de två jämförande bilderna nedan. Vi har valt att titta på båda dessa sidor ur ett Ehandelsperspektiv. I mäklarbranschen är det så att både leverantören och kunden kan vara i
princip samma individer – handelsvaran är oftast ett säljuppdrag, och det är ofta samma individer
som köper och säljer bostäder, fast vid olika tillfällen. För att få kedjan att snurra, letar mäklaren
efter lägenheter att sälja, och sedermera hitta köpare till dessa. Varan som förmedlas förädlas inte
i transaktionen (man kan troligen diskutera om det sker en förädling genom exempelvis så kallad
home-staging eller dylikt, men vi har valt att inte beakta detta), men förmedlingstjänsten
innehåller förstås ett antal olika komponenter, varav vissa mer naturligt låter sig handhas även
elektroniskt.
E-handel, köpsida

E-handel, säljsida

Intranet

Leverantörer

Mellanhänder

Leverantörernas leverantörer

29

Kunder

Kundernas kunder

E-Business and E-commerce Management, Dave Chaffey, kap. 1
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Figur 4 Köp och säljsida - E-commerce 1

Bilden ovan visar en förenklad distributionskedja för ett godtyckligt företag. Företagets ehandelslösning kommunicerar på köpsidan med mellanhänder, som i sin tur kommunicerar med
leverantörer. Leverantörerna å sin sida kanske har egna leverantörer. Internt finns företagets
Intranet, och i gränsen mellan mellanhänderna och Intranätet hittar vi Internet och vad som
brukar kallas Extranet. Motsvarande situation hittar vi på säljsidan, med andra mellanhänder samt
kanske flera led av kunder (kundernas kunder). På detaljnivå är troligen inte gränssnitten mellan
företaget och dessa mellanhänder samma som på köpsidan, men ur ett förenklat
konceptperspektiv fungerar det bra att kalla även dessa för Internet och Extranet.
Vad är då en mellanhand ur ett mäklarperspektiv på köpsidan? Säljs inte bostäderna direkt från
säljare till mäklarfirman? Och vem är mellanhanden på säljsidan? Ett tänkbart
mellanhandsscenario skulle kunna vara att företaget är en mäklare som säljer sina tjänster via en
portal/mellanhand där betalningen för tjänsten först går till mellanhanden som i sin tur betalar
provision till mäklaren. Ur mellanhandens perspektiv blir då mäklaren en leverantör. Vi har dock
valt att göra vår analys utifrån perspektivet att företaget har direktkontakt med både säljare och
köpare/slutkund. Bilden blir då något förenklad när man betraktar strukturen för E-commerce för
en mäklarfirma/bostadsförmedlare. Tjänster låter sig vanligtvis inte lika enkelt hanteras av
mellanhänder. Möjligen skulle en mellanhand även kunna vara en förädlare av en tjänst, men
alltjämt så går transaktionerna i ett sådant scenario troligen direkt mellan säljare och företaget,
samt mellan köpare och företaget. Nästa bild (Köp och säljsida - E-commerce 2) visar den
förenklade bilden som avser avbilda gränssnitt och aktörer i E-commerce strukturen för
tjänsteförsäljning.
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E-handel, köpsida

E-handel, säljsida

Intranet

Leverantörer

Kunder
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Figur 5 Köp och säljsida - E-commerce 2

Men var det inte mellanhandsreducering en av huvudaspekterna ämnade undersöka? Vad finns
kvar att undersöka om vi hävdar att mellanhänder inte existerar? När vi har målat upp vår
problembild och talat om mellanhandsreducering så har vi med mellanhand avsett företaget som
förmedlar mäklartjänsterna. Ur det perspektivet så kan man säga att en mellanhandsreducering i
princip eliminerar affärsområdet, då det i sitt mest långt gångna scenario innebär att säljare säljer
direkt till köparen.
För att återknyta till ursprungsfrågan Hur attraherar E-handelsföretag nya kunder har vi valt att
redogöra för ett antal incitament för att introducera E-handel. Listan över fördelar är en
översättning från Engelska, och tagen från boken E-Business and E-Commerce Management 30 .
En del ytterligare förklarande text har lagts till, och fördelar som bara är specifika vid
varuförsäljning (och inte tjänsteförsäljning) har utelämnats
Fördelar:
•
30 30

Ökad försäljning vilket leder till ökad vinst, erhålls genom att:

E-Business and E-commerce Management, Dave Chaffey, kap. 1
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•

•
•
•
•
•
•

o Kundgruppen ökar genom att man når fler och nya marknader
o Underlätta för återköp från existerande kunder, öka kundnyttan och kundvården
o Öka möjligheten för att existerande kunder kan hänvisa till andra kunder (exempel:
en nöjd kund skickar en Internet-länk till förtaget till en bekant.)
Minskade marknadsföringsutgifter och försäljningsutgifter, erhålls genom att:
o Mindre resurser behöver läggas på kundvård – information och hjälp ges
effektivare via ett E-commerce system.
o Försäljning on-line är mer kostnadseffektivt att hantera än via traditionella kanaler.
o Minskade kostnader för marknadsföringsmaterial och dess distribution.
Minskade administrativa kostnader genom att olika processer i affärsplanen effektiviseras.
Det blir billigare att hantera exempelvis rekrytering och fakturor.
Man ökar värdet på varumärket genom att synas i nya medier, och framstår som ett
modernt företag.
Marknadsföringen blir effektivare eftersom det tillkommer nya sätt att marknadsföra sig
på (Internet-annonser, e-mail, Extranet-hemsidor etc.)
Enklare att sköta kundvården då de nya kanalerna möjliggör snabbare återkoppling och
även snabbare åtgärder inom området.
Underlätta för framtida kommunikationer med säljarna.
Bättre hantering av både marknads- och kundinformation.

Dessa fördelar låter tämligen attraktiva, men det är viktigt att ha i åtanke att desto längre
mognaden för E-commerce system fortgår, desto mer övergår fördelarna till att bli absoluta
nödvändigheter. När alla aktörer på marknaden har utvecklats åt detta håll är det troligt att man
får söka nya fördelar antingen inom samma eller nya områden.
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3.6 Sammanfattningsvis
Vi har nu gått igenom en nulägesbeskrivning i bostadsmäklarbranschen. Förutsättningar för
existerande aktörer samt nya aktörer har fått sina situationer belysta. Vidare har vi berört
mänskliga beteenden ur den aspekt som berör rädslor (risker) samt nuvarande köpbeteenden för
andra produktkategorier. Syftet är att återknyta till vår problembild genom att dels ge en
nulägesbeskrivning av marknaden samt av både existerande och nya aktörer (exempelvis
nätmäklare). Lika viktigt har vi även funnit att väva in en redogörelse för beteenden och
förutsättningar hos kundunderlaget. Förstår man inte kundernas förväntningar, rädslor och
incitament tror vi att det blir svårt att lyckas (vilket förvisso säkerligen kan säga för de flesta
branscher i en fungerande konkurrensutsatt marknad).
Genom att dessutom applicera generella teorier gällande mellanhandsreducering med syftet att
klargöra erforderliga förändringar (och troliga fördelar av reducering) hos existerande aktörer,
alternativt motsvarande hos nya nätmäklare, hoppas vi ha redogjort för de huvudsakliga problem
samt aspekter att ta hänsyn till som är viktigast när det gäller mellanhandsreducering i
bostadsmäklarbranschen – vilket sammanfaller med uppsatsens syfte.
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4 Empirisk presentation & analys
4.1 Intervjuade företag
Nedan redovisas ett resultat av alla de frågor vi har ställt till nätmäklarna. Företagen som
redovisas nedan har alla fått ta del av vårat frågeformulär. Frågeformuläret har varit uppdelat på
olika delar såsom:
•
•
•

Företaget - historia, omsättning, tjänster
Frågor om kunder, prisbildning, profilering, risker, marknadsandelar, förtroende, samt
relaterade frågor om mellanhandsreducering.
Avslutande del - vinstprognoser, kapital och Break Even.

I de flesta fall har författarna har gjort personliga intervjuer med företagen. I något fall har vi fått
alla svaren i skriftlig form. Glädjande nog har vi överlag fått ett väldigt positivt gensvar. Målet
med intervjuerna har varit att få en riktigt rättvis bild över rådande situation. Genom att ta del av
och analysera dessa företags situationer får vi en mycket viktig komponent till nulägesanalysen,
SWOT analysen och därvid fastställandet av problembilden som återknyter till syftet med
uppsatsen.

4.1.1 Bostadsagenten
Bostadsagenten är en enligt våran definition så kallad nätmäklare. De fungerar ungefär som en
traditionell mäklare, fastän deras naturliga kontakt och annonsplats är via Internet.
Bostadsagenten har varit verksam sedan hösten 2006. Vi har intervjuat VD Magnus Månsson.

4.1.2 Superbo
Superbo är som Bostadsagenten också en så kallad nätmäklare. Superbo har varit verksamma
sedan våren 2007. Vi har intervjuat VD Thomas Bäckström.

4.1.3 Hemonline
Hemonline är som ovanstående också en nätmäklare. Hemonline har varit verksamma sedan
augusti 2006. Vi har intervjuat VD Lars Engelbert.

4.1.4 Bostart
Bostart fungerar som en mäklar-mäklare. Dvs. dom låter mäklare ge offerter på en mäklartjänst
till säljare. De hjälper kunder välja rätt mäklare, genom att låta olika mäklare bjuda under
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varandra för att erbjuda en tjänst för förmedling av bostadsobjektet. Lansering av tjänsten skedde
april 2006. Vi intervjuade Marcus Lidbeck, en av två grundare till Bostart.

4.1.5 Movers
Movers är en mellanhandsreducerare. Genom att erbjuda säljare hjälp med praktiska saker som
har med försäljning att göra är deras idé att underlätta för direktförsäljning säljare->köpare.
Movers har varit verksamma sedan augusti 2006. Vi intervjuade grundare och tillförordnad VD
Staffan Peters.

4.2 Vår analys av intervjuade företag
I vår empiriska undersökning har vi intervjuat de 5 företag som nämns ovan dels genom
personliga möten och dels genom mailväxling. Vi har även tillfrågat ett sjätte företag som också
skulle kunna definieras som bostadsnätmäklare, nämligen Hemverket. Hemverket avböjde dock
att ställa upp på intervju med hänvisning till att informationen fanns tillgänglig på bolagets
hemsida. I övrigt har de företag som vi har tillfrågat varit mycket tillmötesgående och tillgängliga
för att ge oss information.
Det kan nämnas att alla företag är relativt nystartade och de bostadsnätmäklare som existerar har i
mångt och mycket liknande affärsmodeller.
Ägarbilden ser lite olika ut för de företag vi har intervjuat. Hemonline till exempel, som nog kan
anses vara den starkaste aktören på marknaden och som också har spenderat mest på
marknadsföring enligt vår uppfattning, har en stark ägargrupp i ryggen med Bonnier och
Skandiabanken som stora ägare.
Generellt kan sägas att alla företagen som finns med i vårat intervjumaterial är små men
expansiva.
De flesta utav de ovan nämnda företagen har mellan två och fem anställda på heltid samt ett antal
mäklare. Hemonline har flest med cirka 40 personer beroende på hur man räknar (om man
inkluderar fast och /eller konsulter). Det skall påpekas att eftersom det är en relativt ny nisch i
branschen så sker det också stora förändringar i antalet anställda, omsättning och lönsamhet från
intervjuns genomförande och skrivandes stund tills dess att denna uppsats publiceras. Det kan
därför vara svårt att återge alldeles korrekt information vid publiceringen. Dock skall det påpekas
att det är en intressant bransch att följa och studera eftersom den är under sådan förändring. I
dagsläget har marknaden (på vilken de flesta aktörer agerar) präglats av en stark press uppåt på
försäljningspriser och en relativt omättad marknad. När nu marknaden har en något vikande
tendens (november 2007) kan situationen komma att förändras i en snabbare takt, något som dock
ej är helt säkert att förutspå för tillfället.
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4.3 Förmedlade objekt
Under September månad 2007 när de flesta intervjuer gjordes så hade de olika företagen
förmedlat följande antal objekt:
Bostadsagenten:

Cirka 300. För närvarande 40-50 objekt per månad.

Superbo:

Cirka 70 st. Ökar stadigt månad för månad.

Hemonline:

Under första verksamhetsåret 300 objekt (200 färre än budgeterat).

Movers:

Cirka 10 st.

Bostart:
Bostart driver inte mäklarverksamhet. 3000 kunder har valt att lista sin
bostad hos Bostart för att få erbjudande av mäklare för förmedling utav objekt

26

4.4 Vår analys av förmedlade objekt
Nätmäklarna har i dagsläget en försvinnande lite andel av den totala marknaden för
bostadsförmedlingar i Sverige. Totalt förmedlas cirka 650 000 objekt i Sverige under 2007. Om
nätmäklarna kan förmedla cirka 1000 till 2000 objekt under 2007, så är marknadsandelen totalt
sett över hela Sverige fortfarande försvinnande liten, med någon tiondels procent av alla
förmedlade objekt. Generellt sett är de flesta mäklarfirmor relativt små företag. Några större
aktörer finns dock på varje marknad. I Stockholm till exempel Erik Ohlsson, Fastighetsbyrån och
Notar för att nämna några av de större firmorna.
Enligt de personer som vi har intervjuat så upplever de traditionella aktörerna än så länge ingen
hård konkurrens från uppstickarmäklarna eller lågprismäklarna om man så vill. Däremot finns det
tendenser till att snegla på de nya aktörernas affärsmodeller och hur deras prissättning ser ut. Ett
problem som de mer traditionella mäklarna har för att kunna konkurrera med samma låga
prisnivåer som de nya nätmäklarna är att de sitter fast i en tyngre infrastruktur med dyra
huvudkontor, flera lokala kontor och andra fasta omkostnader som måste finansieras. Den
dominerande danska aktören på området (Robinhus.dk) har lyckats kapa åt sig en del av
marknaden relativt snabbt med sin lägre prismodell.

4.5 Tillväxtplaner
Alla nätmäklare som vi har intervjuat har kraftiga tillväxtplaner som helt eller delvis har uppfyllts.
Nätmäklarna generellt har haft en kraftig ökning av antal objekt per månad som har förmedlats.
Hemonline hade budgeterat för en högre tillväxt på 500 förmedlade objekt än de 300 man faktiskt
förmedlade under den prognostiserade perioden. En annan kommentar från Hemonline och bland
annat Superbo var att de objekt som såldes inte var till den målgrupp som man primärt trodde –
vilket var större objekt i innerstan, utan snarare mindre objekt i kranskommuner samt en del hus
där säljarna hade genomgått några bostadsbyten och inte har varit nöjda med den förmedlade
tjänsten, eller tyckt att priset för den förmedlade tjänsten har varit väl högt i förhållande till det
värde man har fått ut.
Eftersom mäklarbranschen är relativt lokal verksamhet och i sin största form på nationell nivå, så
finns det inga primära tillväxtplaner utanför Sverige även om sådan expansion har diskuterats.
Utanför Sverige ställs det andra krav på mäklarna eftersom det är olika regler och verk i
respektive land. En mäklare har endast licens för att verka i Sverige och det är inte direkt
transfererbart till ett annat land.

4.6 Vår analys av tillväxtplaner
De tillväxtplaner som finns hos de olika nätmäklarna visar sig vara ganska realistiska i dagsläget.
Det verkar som det nu finns en mognad på marknaden och hos slutkunderna att ta till sig denna
typ av nätmäklartjänster. Vi tror dock att flera aktörer kommer ge sig in på denna nischade del av
marknaden om nätmäklarnas tillväxt inte visar sig plana ut.
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En del av de traditionella bostadsmäklarfirmorna kommer sannolikt att behöva ändra sina
affärsmodeller. Risken ökar sannolikt om prisuppgången på bostadsmarknaden avtar och en
allmän priskänslighet infinner sig på marknaden och detta i sin tur kommer att påverka
prispressen på denna typ av nätmäklartjänster. Innan detta scenario inträffar så måste dock
nätmäklarna uppnå en större marknadsandel än dagens.
En liknande jämförelse skulle kunna göras med en annan bransch, nämligen flygbranschen.
Ryanair och flera andra liknande lågprisflygbolag har tagit stora marknadsandelar med ett
liknande koncept. Billiga biljetter, lägre servicenivåer, betalning för kringtjänster samt mer ”gör
det själv” för slutkunden. Även om branscherna har olika karaktär är det inte alltför osannolikt att
en liknande strukturomvandling skulle kunna ske på bostadsmarknaden inom 10 års sikt.

4.7 Marknadsföring
De flesta nätmäklare marknadsför sig inte i någon större skala. De har heller inte muskler och
kapital att driva stora marknadsföringskampanjer (i stil med Svensk Fastighetsförmedling).
Undantaget är Hemonline som har starka ägare och kan utnyttja ägarstrukturen till att annonsera i
tidningar och TV.
Bostadsagenten har marknadsfört sig primärt via nätverkande och engagemang samt även
annonsering via Google.
Superbo har marknadsfört sig via direktreklam till hushåll som ligger nära ett sålt objekt. Vid
något tillfälle har man även delat ut flyers under en konkurrents visning av ett objekt och
förklarat sin prismodell. Något som inte alltid har uppskattats av den traditionella mäklaren.
Bostart och Movers har riktat in sig på sökordsoptimering bl.a. på Aftonbladet.se och Blocket.se.
De flesta har dock fått förmedling av sina nya objekt tack vare hög kundnöjdhet hos dem som har
anlitat respektive nätmäklare. Alla nätmäklarna finns antingen på Hemnet eller Bovision eller
ibland bådadera. Den egna sajten är förutom detta den kanal som finns - med andra ord ganska
liten marknadsföringsbudget. Movers har även funderingar på att göra objekten synliga på
Blocket.se

4.8 Vår Analys av marknadsföringen
Eftersom nätmäklarna är små bolag, så får man förlita sig på nöjda kunder i första hand som en
informationskälla och skapande av merförsäljning. Nätmäklarna har även fått relativt mycket
uppmärksamhet i pressen under den senare tiden, som har givit en god exponering generellt sett.
Eftersom Internet är den främsta kanalen för nätmäklarna så är det inte så konstigt att en hel del
av marknadsföringen sker genom dessa kanaler. Om nätmäklarna vill växa med god lönsamhet så
är det rimligt att anta att marknadsföringen kommer att vara relativt begränsad i form av
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annonsering i traditionella medier. Förmodligen kommer den generella uppmärksamheten kring
nätmäklartjänster i press att klinga av, nu när det inte längre är ett nytt fenomen inom
bostadsförmedling.

4.9 Konkurrenter
De flesta företagen som vi har intervjuat anser att de traditionella fastighetsmäklarna är de största
konkurrenterna. Flera av nätmäklarna har sinsemellan etablerat ett nätverk där man träffas och
diskuterar gemensamma intressen med jämna mellanrum. Även om de flesta traditionella
fastighetsmäklarna är de traditionella konkurrenterna anser de flesta vi har pratat med att det
finns rum för flera spelare på bostadsmarknaden, vilket i sin tur gör att det inte upplevs som
någon direkt konkurrens eftersom marknaden är så pass stor.

4.10 Vår analys av konkurrenter
Sannolikt kommer fler av de idag mer traditionella mäklarna erbjuda tjänster som liknar
nätmäklarnas tjänster idag, till exempel fast pris vid förmedling av ett objekt. Kostnadsstrukturen
för en mer traditionell mäklare kan dock vara en hindrande faktor för att ha möjlighet att
konkurrera på samma villkor som nätmäklarna. Om bostadsbranschen går in i en recession
kommer förmodligen flera ge sig in i nätmäklarbranschen. Internetbanker såsom Skandia (vilka i
och för sig är stora ägare i Hemonline) har en struktur som kan tillåta att ge sig in i liknande
tjänster. Ett tänkbart scenario är att till exempel Ikanobanken ger sig in i ett liknande
affärsområde. I Ikanobankens fall finns en naturlig koppling både till bostad och till inredning
genom IKEA, samt till billiga bostadslån via Internet. En intressant utveckling på detta tema vore
att även ge sig in i förmedling av bostäder.

4.11 Marknadsandelar
Marknadsandelarna är relativt små, mindre än 1 % totalt. De flesta nätmäklare har upplevt att de
är relativt svårt att ta sig in på bostadsrättsmarknaden i Stockholms innerstad. Denna marknad
trodde flera av mäklarna att de skulle sälja flera objekt på än vad man gjort, med tanke på att det
relativt höga priset per kvadratmeter skulle leda till ett incitament för säljarna att betala ett fast
pris som skulle vara betydligt lägre än det gängse procentuella påslaget i mäklararvoden.

4.12 Konsolidering av branschen
Ingen konsolidering av nätmäklarna förutspås utav någon nätmäklare för de närmaste åren.
Anledningen till detta är att marknaden för nätmäklare fortfarande är under en tillväxtfas och att
det därmed finns utrymme för de flesta i dagsläget. Dessutom är den totala marknadsandelen så
liten att det inte finns någon motivering för uppköp. Branschen är som nämnts tidigare ganska
fragmenterad och de flesta mäklarbyråer är relativt små och oberoende. Vi tror inte heller att det i
dagsläget finns några stora synergieffekter att erhålla genom att gå samman till färre nätmäklare.
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4.13 Marknaden ur ett internationellt perspektiv
Marknaden är ganska lokal till sin natur. Inom landets gränser är den största avgränsningen som
görs. Flera av de tillfrågade nätmäklarna agerar idag på objekt i hela Sverige. Diskussioner pågår
till exempel på Superbo om en möjlig utlandslansering. Det ställer dock nya typer av krav
eftersom andra regler gäller för mäklare i andra länder vad det gäller licensiering, ramverk och
andra legala krav. Flera av mäklarna hävdar att det vore intressant att expandera och möjliggöra
att hantera objekt på en större marknad, även om resurserna inte finns i dagsläget.
Liknande tjänster finns i ett flertal länder (som också har nämnts tidigare i denna uppsats). Några
exempel som nätmäklarna själva har lyft fram är Danmark (Robinhus) och England. I USA finns
Homegain 31 . USA är dock en så pass mycket större marknad, med en annan typ av segmentering,
andra volymer, och lokala regler i olika delstater. I USA (enligt Movers) så sker försäljning
mellan köpare / säljare i mellan 15-20% av fallen vilket är betydligt högre än hur det ser ut på den
svenska marknaden.
De största hindren för ökad marknadsandel som man ser är att aktörer som banker och en del
tidningar inte vill samarbeta med nätmäklarna. Bostart påpekar att det tar lång tid att slå igenom,
bland annat med tanke på att bostadsaffärer inte görs så ofta. De traditionella mäklarna kan
uppleva nätmäklarna som ett hot och vill motverka deras framfart. I många fall har också säljarna
sedan tidigare en etablerad kontakt med en mäklare.
Enligt Movers tar det lång tid att ändra attityder hos säljare och köpare och för att vänja sig att
göra affärer på ett nytt sätt.

4.14 Dagens och morgondagens tjänsteutbud
De flesta nätmäklarna erbjuder i dag en fastprismodell med tillägg för olika kringtjänster, till
exempel visning av lägenheten, budgivnings hjälp, flyttstädning, annonsering osv. Hemonline
pekar på en intressant möjlig utveckling där själva förmedlingstjänsten kan bli gratis och endast
betalning för kringtjänster sker. På liknande sätt som Ryanair som har låga biljettpriser, men
istället tar betalt för extra bagage, mat, flygbuss, parkering, hotellförmedling osv. Detta, skall
tilläggas, förutsätter dock ganska höga volymer utav förmedlade objekt.

4.15 Kundnöjdheten
Alla nätmäklare som vi har intervjuat har sagt att kundnöjdheten har varit extremt hög. I de flesta
fall nära 100 %. Därför kan man fundera huruvida missnöjdheten med mer traditionella mäklare
beror på att kunden inte upplever att man får tillräckligt mycket värde, jämfört med det man
betalar till den traditionella mäklaren. Ett påpekande är att de kunder som använder sig av
31

www.homegain.com

30

nätmäklare kan också vara av en annan typ en som använder en mer traditionell mäklartjänst.
Kunderna har ofta genomfört 2-3 bostadsaffärer på traditionellt sett redan. Dessutom så är
kunderna i större utsträckning mer vana att engagera sig själva i affären och göra mer själva.
Eftersom man också gör mer själv kan det i sin tur leda till högre kundnöjdhet, eftersom det då är
svårare att skylla på en inkompetent mäklare till exempel.
Olika anledningar till varför kunderna väljer en nätmäklare förutom kostnaden kan vara att få
bättre kontroll över försäljningssituationen.
Priset på bostaden vid försäljningen, har enligt de nätmäklare vi har intervjuat inte varit någon
skillnad jämfört med en traditionell mäklare. Hemonline till exempel poängterar att man har
uppnått prisrekord vid flera av sina förmedlade försäljningar. Superbo säger sig få ut högre priser
än traditionella mäklare i flera fall. Detta eftersom man jobbar mot ett fastpris och ej har bråttom
att förmedla objekten. Det gör ingenting om försäljningen tar lite tid, vilket i sin tur kan leda till
en bättre affär, enligt Superbo.
Alla nätmäklare påpekar att förtroendet för mäklarbranschen i stort är väldigt lågt och att det till
och med existerar en nidbild av mäklare. Förtroendet är framförallt lågt i storstadsområden där
provisionerna är högre och missnöjet med tjänsterna större

4.16 Strategi
På frågan om man har varit tvungen att förändra strategi, svarar Superbo att man har gått i från en
paketlösning till en mer smörgåsbordslösning där säljaren själv plockar ihop sitt paket.
Hemonline har gått från att budgivningen har varit automatiserad till att budgivningen sköts av
mäklarna eftersom det verkar som att detta förfarande betingar ett högre pris.
Även de traditionella mäklarna kanske ändrar sin strategi eller affärsmodell i vissa avseenden
beroende hur nätmäklarnas expansion ser ut framöver. Dock så är de traditionella mäklarna oftast
låsta i en högre kostnadsstruktur en de nya nätmäklarna. I vissa fall har de traditionella mäklarna
försök sig på fasta arvoden, ibland som ett led i en kampanj. Enligt Movers är det olagligt att
förmedla kringtjänster om man är en traditionell mäklare, vilket också bekräftas av den
nuvarande fastighetsmäklarlagen och även beskrivs i artiklar 32 . Detta regelverk vill branschen
dock lätta upp för att kunna förändra och expandera affärsmodellen.

4.17 Direktförsäljning
På frågan om hur vanligt det är med direktförsäljning mellan köpare och säljare, går svaren isär.
Bostadsagenten hävdar att trenden snarare går åt andra hållet. Superbo hävdar att det blir
vanligare och vanligare, men att Hemnet skyddar mäklartjänsten på grund av att endast
registrerade mäklare får annonsera där. Hemonline tror inte att ”Sale by Owner” som är vanligt i
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Artikel Stora förändringar väntar mäklarbranschen Publicerad i Corren 10 okt 2007
(http://archive.corren.se/archive/2007/10/10/jes42rmfzsecwxh.xml).
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USA har någon framtid i Sverige på grund av Hemnets exklusivitet för mäklarna. Bostart tror att
det kommer att öka, och drar en parallell med Tyskland där en hel del av affärerna görs på ett
sådant sätt.

4.18 Företagsfakta och nyckeltal
De flesta mäklarna uppgav inte vilken omsättning man hade (utom Hemonline, som på årsbasis
angav siffran 6 000 000) vid tiden för intervjun. En liten fingerhänvisning kan dock ges om man
tittar i de bifogade årsredovisningarna för några av mäklarna (även om den siffran berör 2006).
Under 2007 hävdar hälften av mäklarna att de går med vinst och hälften att de går med en
(budgeterad) förlust.
Bostadsagenten och Bostart drivs med riskkapital (två aktörer har investerat i båda fallen)
Superbo, Hemonline och Movers svarar nej på den frågan
Break even för de olika mäklarna ligger på lite olika nivåer. Det beror naturligtvis på storleken på
varje företag. I förmedlade objekt per år så räknat rör det sig dock om mellan 100 och 400. En av
mäklarna påstod sig behöver omsätta 5-10 objekt per månad för att kunna uppnå break even.
Det kan vara intressant att notera att mäklararvoden oftare ser annorlunda ut hos nätmäklarna än
jämfört med en traditionell mäklare. Flera av mäklarbyråerna har fasta löner och 40 timmars
arbetsvecka. Generellt sett ligger löneläget under de traditionella mäklarna som oftast har en
större andel bonusbaserad lön. Enligt Superbo lägger en mäklare ned i genomsnitt 10 timmars
arbetstid per förmedlat objekt.
De siffror och de fakta som refereras till ovan i detta stycke är intressanta för att förstå hur
nätmäklarbranschen förhåller sig till den traditionella bostadsmäklarbranschen – samt generellt
hur dessa företag mår. Siffrorna vi samlat in illustrerar att nätmäklarbranschen är en bransch som
är ganska omogen då det fortfarande i stort rör sig om verksamheter som ej genererar någon vinst.
Siffrorna ger också en möjlighet till jämförelse för att nå lönsamhet genom att relatera till hur
många objekt som omsätts.

5 SWOT Analys
För att vidare kunna utreda hur situationen ser ut för dom existerande aktörerna har vi valt att
göra en analys där vi kontrasterar de traditionella mäklarna gentemot de nyare aktörerna –
nätmäklare samt mellanhandsreducerarna. Analysen är gjord med avseende på styrkor och
svagheter och identifierar möjligheter och hot. Metoden är känd under benämningen SWOT
analys där SWOT 33 står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Motsvarande
svenska benämningar blir i vår analys Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.
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Se bland annat Chaffey – ref 25 i kap. 5.
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Innan man gör en SWOT analys är det viktigt att man gör det utifrån ett mål, det vill säga att man
identifierar något som vill uppnås och sedan utför analysen utifrån det perspektivet. Det vill säga
att om ett företag vill öka sin marknadsandel så gäller det att identifiera de styrkor, svagheter,
möjligheter och hot som företaget kan påverkas av när det gäller att uppnå just det målet.
• Styrkor är egenskaper hos företaget som hjälper till att uppnå det identifierade målet.
• Svagheter är egenskaper hos företaget som gör det svårare att uppnå målet.
• Möjligheter är förhållanden i företagets omvärld som hjälper till att uppnå målet.
• Hot är förhållanden i företagets omvärld som gör det svårare att uppnå målet.

Omgivningens Företagets
egenskaper egenskaper

Bilden nedan visar en matris där dessa olika egenskaper är uppdelade i en matris. Matrisen
används för att kunna identifiera vad som exempelvis är ett hot eller en svaghet.

Hjälpande

Försvårande

Styrkor (SWOT)

Svagheter (SWOT)

Möjligheter (SWOT)

Hot (SWOT)

Tabell 1 - SWOT matris

På nästa sida följer analyserna för de olika aktörerna. Målet vi har utgått från, och som vi vet att
samtliga aktörer vill uppnå är – öka sin marknadsandel. På bekostnad av vad kan man då fråga
sig, eftersom det troligen inte alltid är värt priset att öka sin marknadsandel. För nätmäklarna och
mellanhandsreducerarna är dock dagens situation så, att på grund av en mycket marginell
marknadsandel så har dom knappast något val om dom vill befinna sig i branschen på sikt.
Situationen är något annorlunda för traditionella mäklare, men ett av målen med SWOT analys är
att utreda möjligheterna för att uppnå målet – resultatet är inte känt på förhand.
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Företagets
egenskaper
Omgivningens
egenskaper
Företagets egenskaper
Omgivningens
egenskaper
Företagets
egenskaper
Omgivningens
egenskaper

Hjälpande för traditionella mäklare

Skadligt för traditionella mäklare

Styrkor: Arbetar enligt ett beprövat
koncept. Bär sina egna kostnader –
finansiellt starka och oberoende. Erbjuder
mycket personlig kontakt med kunderna.
Annonserar i flera medier och kan på så
vis påvisa ett mervärde gentemot
nätmäklarna.
Möjligheter: Har även dom möjlighet att
starta mäkleri via Internet, och har då ett
starkare varumärke än dom existerande
aktörerna på den marknaden. Kan sänka
sina arvoden och på så vis minska
skillnaden mellan deras och
nätmäklarnas arvoden.

Svagheter: Förändringsobenägenhet.
Omställningssvårigheter. Har höga fasta
kostnader som är svåra att hantera när det
gäller att ta andelar på samma vis som
nätmäklarna -> konkurrera med väsentligt
lägre pris.

Hjälpande för nätmäklare
Styrkor: Låga fasta och rörliga
kostnader. Skalbara och
anpassningsbara till efterfrågan.
Öppenhet och lyhördhet efter
förändringar hos vad som kunderna
efterfrågar. Får annonsera på Hemnet
där de flesta objekten finns.

Försvårande för nätmäklare
Svagheter: Har väldigt liten
marknadsandel och går inte med vinst. Är
beroende av kapitaltillskott. Svagt
varumärke. Erbjuder mindre mänsklig
kontakt än traditionella mäklare – kan vara
svårare att bygga förtroende. Eftersom
liten andel personal är anställd är det
svårare att garantera en servicekvalité då
de flesta resurser hyrs in endast då de
behövs.
Hot: Allmänhetens rädsla för att överlåta
sitt livs största affärer på något som
upplevs som ett oprövat kort. Medier som
skriver branschen tenderar att lyssna på
traditionella mäklare vilket leder till en
negativ bild av vad nätmäklarna levererar.
Traditionella mäklare kan lansera liknande
tjänster.

Möjligheter: Bostadssäljare hyser i
allmänhet missnöje med tjänsterna som
traditionella mäklare erbjuder och i
synnerhet med deras arvoden. Vanan att
göra affärer och leta bostäder över
Internet ökar starkt hos allmänheten. Kan
konkurrera prismässigt när marknaden
kräver detta.

Hot: Internet har generellt inneburit
effektiviseringar. Allmänheten är van vid att
detta leder till ökad konkurrens och sänkta
priser. Traditionella mäklare kan få
svårigheter att sänka arvodena så mycket
som kunderna kräver.

Hjälpande för mellanhandsreducerare
Styrkor: Mycket låga kostnader generellt.
Kan därmed erbjuda markant lägre priser
än både nätmäklare och traditionella
mäklare. Slimmade och anpassningsbara
organisationer.

Försvårande för mellanhandsreducerare
Svagheter: Går ej med vinst och är väldigt
kapitalsvaga – har ej råd att bygga
varumärke genom reklam. Erbjuder något
som många inte vet vad det innebär samt
obefintlig personlig kontakt. Får ej
annonsera objekt på den överlägset största
annonsplatsen för bostäder – Hemnet.

Möjligheter: Erbjuder möjligheter för folk
som vill göra saker själv och på så vis
spara pengar. Erbjuder någonting som
används i mycket större utsträckning i
andra länder -> kan vara först på plan.
Får även förmedla kringtjänster eftersom
de inte är registrerade mäklare.

Hot: Väldigt få individer är idag beredda att
utnyttja dessa tjänster – det finns mycket
liten vana av att utföra så stora affärer på
detta sätt. Liknande avskalade tjänster
erbjuds även av vissa nätmäklare.
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En ytterligare styrka för nätmäklarna/mellanhandsreducerare gäller teknikutveckling och
teknikmognad. Det är bevisligen så att teknikanvändningen och Internetmognadsgraden ökar hela
tiden, vilket talar för en gynnsam framtid för nätmäklarna. Vad vi även kunde se utifrån
intervjuerna var att det fanns en hel del kompetens i nätmäklarföretagen från andra E-business
initiativ. Ett SWOT perspektiv pekar dock också på svagheten med Internetkundkontakter vilket
är bristen på personliga relationer. Folk i allmänhet tenderar icke desto mindre att utöka antalet
kontakter som sköts över Internet vilket talar till nätmäklarnas fördel.
Ett tänkbart hot är att teknikens tillgänglighet och kompetens att utnyttja densamma inte
nödvändigtvis är något svårare hinder för andra utmanare. Därmed skulle en del etablerade
mäklare (alltså en möjlighet för dessa) kunna skruva om sina affärsmodeller och tack vare
befintlig kundbas snabbt bli ytterligare konkurrenskraftiga.

5.1 Slutsatser
Det går att dra relativt snabba slutsatser om resultatet av SWOT analysen. De traditionella
aktörerna riskerar att lida av sina höga fasta kostnader när prispressen ökar, men har idag en
mycket stark ställning på marknaden. Deras reaktioner på de nya aktörerna har till viss del gett
intryck av konservatism, vilket kanske inte är så förvånande – de gör bra affärer idag. Fråga är
dock om dom kommer att klara en eventuell omställning till en annan marknadssituation.
Man kan säga att de traditionella mäklarna lever på att människor känner sig otrygga i sina
bostadsaffärer vilket inte heller är förvånande. Det rör sig om de största affärer som enskilda
individer gör under sin livstid. Ett starkt varumärke är med andra ord en stor tillgång. På samma
sätt är även själva transaktionsförfarandet i sin traditionella beprövad version troligen en stor
tillgång för desamma.
Här blir de så kallade nätmäklarna motpoler. De erbjuder i stort sätt samma vara men till ett lägre
pris samt delvis utförd via ett annat medium. De har svaga varumärken samt en icke-traditionell
kontaktyta gentemot kunderna. Å andra sidan så är de föränderliga, har låga fasta kostnader och
präglas av en nybyggaranda som saknas hos traditionella aktörer. Här finns visionerna och tron
på framtiden, men även i många fall erfarenhet inom e-handel i andra konstellationer. Nyckeln
heter förtroende. Kan man etablera en eller flera aktörer där allmänhetens uppfattning är att dessa
leverera samma vara till starkt reducerat pris torde deras lycka vara gjord. Marknadsandelarna
och vinsterna är idag små om ens befintliga. Årsredovisningarna (se bilaga 3) vi studerat tyder på
ringa intäkter vilket beror på avsaknad av kunder.
Den här uppsatsen som berör företeelsen mellanandhandsreducering handlar förstås mycket om
nämnda fråga – nämligen reducering av mellanhänder. Under skrivande av uppsatsen och
utförandet av för uppsatsen planerade intervjuer lade vi ganska snabbt märke till att
mellanhandsreducerarna inom bostadsmäkleriet dels var relativt få (betydligt färre än de så
kallade nätmäklarna) samt dessutom levde ett ganska anonymt och icke expansivt liv. Att helt
eliminera mäklartjänsten tycks i Sverige vara så pass kontroversiellt att det krävs en hel del
förändringar i folks vanor och beteenden innan denna specifika bransch är redo för detta.
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Eftersom vi fann att nätmäklarna, som i stort sett levererar samma tjänst som de traditionella
mäklarna, även de brottades med att inte bli betraktade som tvivelaktiga aktörer, så är det inte så
förvånande att problemen för mellanhandsreducerarna är än mycket större.
Det finns dock ett antal möjligheter idag som mellanhandsreducerarna kan utnyttja. Ett lysande
exempel är det faktum att Sveriges lag idag inte tillåter att registrerade mäklare säljer
kringtjänster. Här skulle en kringtjänsteförmedlare likt Movers kunna omsätta stora summor
genom att låta banker och dylikt annonsera samt kontrakteras genom sin tjänst. Detta förutsätter
förstås dock att Movers har en marknadsandel vilket idag inte är fallet.
Summa summarum – Sveriges befolkning är idag inte redo för att sälja direkt till köparen. Det är
högst troligen en förändring, som om den inträffar, kommer att ta lång tid. En viss marknad
kommer alltid att finnas för de individer som gärna gör dylika affärer själv, men dessa kommer
troligen även framgent att utgöra en försvinnande liten del av mäklarnas kundunderlag.
Vi anser att de 3 huvudfrågor som vi valde att introducera i denna uppsats har blivit besvarade:
•

”Hur ser en säljare på situationen att söka alternativa vägar för sin försäljning?”

Genom att ha gått igenom vilka olika parametrar som påverkar en person vid förmedlingen av en
bostad såsom, attityder, kostnad, kundnöjdhet, marknadsläge och anliggande frågor så har vi
försökt att utreda benägenheten att prova alternativa vägar vid en bostadsförmedlig. Vi har
redogjort för en del av det som står att finna i litteraturen samt de svar som har förmedlats av de
mäklare vi har intervjuat.
•

”Vad säger litteraturen om mellanhandsreduceringar i olika branscher?”

Här har vi analyserat hur generell reducering av mellanhänder fungerar samt även gått igenom
några lyckade exempel på reducering av mellanhänder såsom Dell, IKEA och icke minst ett stort
antal exempel på bostadsmarknaden för att nämna några.
•

”Vilka möjligheter till alternativa bostadsmäklartjänster erbjuds idag på marknaden?”

Vi har skildrat den aktuella marknaden och redogjort för de olika typer av tjänster och alternativa
mäklarformer som finns tillgängliga i dagsläget, samt även beskrivit hur marknaden ser ut i några
andra länder utanför Sverige där andra aktörer agerar.
Därmed tror vi att en samlad och nyanserad beskrivning av möjligheter, hinder och framtid har
redogjorts för. Vi överlåter nu åt läsaren att fördjupa sig i ämnet och dra egna slutsatser. Endast
framtiden kan avgöra vad som kommer att hända och huruvida våra estimat kommer att bli
riktiga framöver.
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5.2 Reflektioner
Under den tid som vi har ägnat oss åt att undersöka bostadsmarknaden och dess olika aktörer har
vi fått en spännande inblick i hur marknaden fungerar samt hur dess aktörer agerar. Genom att ha
läst igenom stora mängder litteratur samt haft möjligheten att intervjua ett antal mäklare på
marknaden så har perspektivet om vart marknaden är på väg vidgats en smula.
En fråga som naturligtvis dyker upp i ett sådant sammanhang är huruvida man själv kan tänka sig
att förmedla sin bostad via de nya nätmäklarna. Utan tvivel är svaret på den frågan ja. Med den
ökade kunskapen som detta projekt/denna uppsats har fört med sig, så har vi lärt oss vilka
möjligheter som kan öppna sig i denna bransch och även fått idéer som kan vara applicerbara i
flera dimensioner, och förhoppningsvis även i andra branscher. Om vi däremot skulle vara
benägna att sälja direkt till köpare så blir vårat svar mer tvekande. Anledningen är för oss precis
som för många andra att transaktionens storlek är så betydande att själva situationen åtminstone
initialt känns otrygg.

En rekommendation till alla läsare av denna uppsats är trots allt att tänka över hur man vill agera
vid förmedlingen av sin nästa bostad. Vi vill också ta tillfället i akt och uppmuntra läsaren till att
ta tid och göra en fördjupad undersökning vid valet av mäklare, då det trots allt för de flesta
människor är en av livets största affärer.
Vi vill passa på att tacka våra närmaste för att ni har varit hänsynsfulla nog att upplåta tid åt oss
under sena vardags- och helgkvällar till att skriva denna uppsats.
John Ahlinder
Jonas Fridman
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Intervjuer
Se utförligare beskrivning i löptext och kapitel om intervjumaterial för följande företag:
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers

40

Bilaga 1: Intervjufrågor
Inledning
1. Namn på intervjuad
2. Intervjuads roll
3. År i branschen / år i företaget
Om företaget
1. Företagets historia
a. Hur bildades företaget?
b. Antal anställda?
c. Hur länge har företaget varit verksamt?
2. Omsättning
a. Antal förmedlade objekt?
b. Expansion/tillväxtplaner?
c. Hur ser marknadsandelarna ut för nätmäklare / för er?
d. På vilka markander finns ni / vill ni finnas?
e. Uppfattning om situationen i andra länder / finns liknande tjänster?
f. Återkommande kunder / kundnöjdhet?
3. Tjänster
a. Vilka tjänster erbjuds idag / imorgon?
b. Hur ser konkurrenssituationen ut?
c. Marknadsföringskanaler för objekten?
4. Företaget
a. Hur marknadsför ni er?
b. Vilka jobbar hos er?
Huvuddel
1. Varför väljer kunderna en nätmäklare?
2. Hur påverkas slutpriset beroende på föräljning via nätmäklare kontra traditionell?
3. Finns det data / bevis som bekräftar svaret på föregående fråga?
4. Har ni behövt förändra er strategi sedan uppstarten/etableringen?
5. Hur profilerar ni er mot liknande aktörer?
6. Finns det risk för att traditionella mäklare lanserar liknande tjänster?
7. Hur ser ni på direktförsäljning köpare->säljare? Andel / framtid, samt orsaker/motivering
till svaren på dessa frågor?
8. Största hinder för ökad marknadsandel? Åtgärder för detta?
9. Hur upplever du förtroendet för mäklare i allmänhet? Vad beror detta på?
10. Ser ni er som mellanhandsreducerare eller alternativa tjänsteerhållare?
Avslutande frågor
1. Går företaget med vinst? Om Ja, hur mycket, om Nej hur mycket?
2. Drivs företaget idag med riskkapital?
3. Vart ligger break even i marknadsandel?
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Bilaga 2: Utförda intervjuer
Intervjuat företag
Bostadsagenten

Superbo

Typ av företag
Bostadsagenten är en så kallade nätmäklare. De fungerar ungefär som en
traditionell mäklare, fastän deras naturliga kontakt och annonsplats är via
Internet.
Superbo är en så kallade nätmäklare. De fungerar ungefär som en traditionell
mäklare, fastän deras naturliga kontakt och annonsplats är via Internet.

Hemonline

Hemonline är en så kallade nätmäklare. De fungerar ungefär som en traditionell
mäklare, fastän deras naturliga kontakt och annonsplats är via Internet.

Bostart

Bostart fungerar som en mäklar-mäklare. Dvs. dom låter mäklare ge offerter på
en mäklartjänst till säljare. De hjälper alltså kunde välja rätt mäklare.

Movers

Movers är en mellanhandsreducerare. Genom att erbjuda säljare hjälp med
praktiska saker som har med försäljning att göra är deras idé att underlätta för
direktförsäljning säljare->köpare.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart

Fråga: Hur bildades företaget?

Movers

En idé kläcktes om att etablerar sig i en existerande bransch med ett nytt
tillvägagångssätt. Mäklarbranschen sågs som en lönsam bransch som det fanns
en lucka att fylla i.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers

Fråga: Hur länge har företaget varit verksamt?
Sedan hösten 2006.
Sedan våren 2007.
Augusti 2006.
Lansering av tjänsten skedde April 2006.
Augusti 2006.

Grundare och privata investerare startade företaget 2007.
Det konstaterades att det finns ett behov av hjälp för bostadssäljare att välja
mäklare. Valet som görs är ofta slumpartat eller baserar sig inte på fakta.
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Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers

Fråga: Hur många arbetar i företaget?
6 heltidsanställda, 3 jobbar deltid som säljare.
3 mäklaranställda + 3 övriga (bland annat grundarna).
Totalt ett 40-tal personer inklusive 10 fastighetsmäklare och 5 mäklarassistenter.
5 personer inklusive inhyrda resurser.
2 personer. Tjänster köps in från externa resurser.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers

Fråga: Vilken är det vanligaste bakgrunden hos era anställda?
Bostadsmäklare.
Grundarna har bakgrund inom webentrepenörskap. Övriga har mäklarbakgrund.
Vanliga roller är mäklare, besiktningsmän samt mäklarassistent.
Högskoleutbildade. Dock ingen specifik bakgrund.
Entreprenörer med varierande bakgrund.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart

Fråga: Hur många objekt har ni hittills förmedlat?
Cirka 300. För närvarande 40-50 objekt per månad.
Cirka 70 st. Ökar stadigt månad för månad.
Under första verksamhetsåret 300 objekt (200 färre än budgeterat).
Bostart driver inte mäklarverksamhet. 3000 kunder har valt att lista sin bostad
hos oss.

Movers

Cirka 10 st.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Fråga: Har ni planer för expansion/tillväxt?
Planerar att växa aggressivt.
Tidigare bara lokalt mäkleri i Stockholmsregionen, men sedan i september
tillgängliga i hela Sverige. Det finns planer på nya kontor i Göteborg och
Malmö.

Hemonline
Bostart
Movers

Satsar primärt på expansion i Sverige, därefter övriga Norden.
Ingen planerad expansion. Väntar på ett paradigmskifte när det gäller utnyttjande
av liknande tjänster.
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Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Fråga: Hur marknadsför ni er?
Via nätverkande/engagemang. Även annonser i Google.
Via Internetreklam och direktreklam till hushåll som ligger nära ett
försäljningsobjekt. Enstaka tillfällen i DN.

Hemonline
Bostart
Movers

TV reklam samt Bonnierägda medier används
Sökordsoptimering, samt på Aftonbladet.se och Blocket.se
Sökordsoptimering samt via reklam på bilar.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart

Fråga: Vilka är era främsta konkurrenter?
Samtliga fastighetsmäklare i landet.
Traditionella fastighetsmäklare.
Traditionella fastighetsmäklare.
Idag inga direkta konkurrenter. Finns dock betydligt mindre aktörer såsom
ebostad.se och hittamaklare.se

Movers

1. Traditionella mäklare, 2. Nätmäklare, 3. Liknande tjänsteförmedlare, 4.
Blocket (icke tjänsteunderstödd direktförsäljning)

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline

Fråga: Hur ser era marknadsandelar ut?
Generellt för nätmäklare: Några 1000 objekt per år.
För oss är den väldigt liten. Målet är att satsa på försiktig tillväxt.
Generellt för nätmäklare: Några 1000 objekt per år. Framförallt villor har sålts,
svårt att ta sig in i bostadsrättsmarknaden i Stockholms innerstad.

Bostart
Movers

Inom vårt segment cirka 85% av den befintliga marknaden.
Movers har för närvarande ingen marknadsandel. Mindre en än procent totalt för
nätmäklarna.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers

Fråga: Finns det risk för konsolidering i er bransch de närmaste åren?
Inte de närmsta åren pga. avsaknad av synergieffekter.
Möjligt, men marknaden är stor - det finns plats för många spelare.

Mycket låg, nätmäklarna har så låg marknadsandel idag så det finns ingen
motivering för uppköp.
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Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Fråga: På vilka marknaden finns ni / vill ni finnas?
Hanterar objekt i hela Sverige. Inga objekt säljs idag utomlands.
Har nyligen expanderat nationellt. Diskussioner om utlandslansering pågår men
är ej aktuellt för tillfället.

Hemonline

Hemonline finns i hela Sverige, men har dålig representation i Norrland. Inga
planer på att lansera utomlands i dagsläget.

Bostart
Movers

Norden primärt. Expansion i Europa också intressant ur ett längre perspektiv.
I storstadsområden. Köpenhamnsbor som vill bosätta sig på den svenska sidan är
också intressanta. Bevakning av utvecklingen i Danmark och Nordtyskland men
inga konkreta planer i dagsläget.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart

Fråga: Hur ser marknaden i Sverige ut jämfört med i andra länder?
Liknande tjänster finns i Danmark och England.
Liknande tjänster finns i Danmark - Robin Hus är ett exempel.

Movers

I USA sker 15-20% av försäljningarna mellan köpare och säljare utan
mellanhänder. Jämfört med Sverige finns där större acceptans för att sälja/köpa
utan mellanhänder.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Fråga: Vilka tjänster erbjuder ni idag / imorgon?
Idag erbjuds fastprismodell för hela mäklartjänsten.
Tanken idag är att kunden ska kunna välja från ett smörgåsbord - dvs. kunna
välja och vraka över de tjänstekomponenter som efterfrågas.

Hemonline

Fastprismodell för hela mäklartjänsten. Om tillräckligt stor volym erhålls så kan
man potentiellt ta betalt av kringtjänstförmedlare och skippa
förmedlingsavgiften.
Idag erbjuds urvalsstöd för fastighetsmäklare samt budgivningsmotor.
Idag erbjuds hjälp med annonser, budgivning och diverse andra praktiska
komponenter.

Bostart
Movers

Liten marknad i Sverige. Man kan jämföra med USA där bland annat
www.homegain.com finns. Där är volymerna större och segmentering bland
annat i geografiska områden finns.

45

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Fråga: Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av för objekten?
Hemnet och Bovision samt den egna sajten.
Huvudsakligen Hemnet. Traditionell marknadsföring i tidningar om kunden
efterfrågar och betalar extra.

Hemonline
Bostart
Movers

Hemnet och Bovision.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Fråga: Hur bedömer ni kundnöjdheten mer ert företag?
Mycket god, 100% kundnöjdhet.
Mycket god, mätning utförd av opartiskt bolag. Utav 22 recensioner har högsta
eller näst högsta betyg delats ut.

Hemonline
Bostart
Movers

Som större än för motsvarande tjänst i den traditionella mäklarbranschen.
Oerhört hög. Översvallande positiva reaktioner.
Hög kundnöjdhet hittills. Då kunderna varit individer som är vana att göra saker
själv ses den dock inte som representativ för gemene man.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Fråga: Varför väljer era kunder inte en traditionell mäklare?
Kostnaden är för hög i förhållande till vad som levereras.
Traditionella mäklare lider av en nidbild som vi vill komma ifrån. Framförallt är
vi kostnadseffektivare/prisvärdare än en traditionell mäklare.

Hemonline
Bostart
Movers

Kostnaden är för hög i förhållande till vad som levereras.

Svarande företag

Fråga: Hur påverkas försäljningspriset på bostaden av vilken "sorts" mäklare
man väljer?
Har inte noterat någon skillnad.
Vi får ut högre priser. Detta för att vi låter affärerna ta sin tid.
Ingen större skillnad. Har dock uppnått prisrekord på ett flertal
bostadsförsäljningar.

Bostadsagenten
Superbo
Hemonline

Endast via den egna hemsidan. Funderingar på att även göra annonserna
tillgängliga på Blocket.

För att spara pengar då provisionen är väsentligt lägre. Många kunder vill även
ha en bättre kontroll över situationen.

Bostart
Movers
Svarande företag

Fråga: Har ni behövt förändra er strategi sedan uppstarten/etableringen?
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Bostadsagenten
Superbo

Ja - genom att introducera "smörgåsbordskonceptet". Ursprungskonceptet var
mer enligt paketlösningsprincipen.

Hemonline

Budgivningsfunktionen har förändrats från att vara helt automatisk till att
återigen vara hanterad av mäklarna - verkar ge högre slutpris.

Bostart

Det har varit viktigt att förtydliga för mäklarna att vår uppgift inte är en
auktionssajt där lägsta anbud vinner utan ett stöd för konsumenten för att komma
i kontakt med mäklare. Kunderna väljer inte alls nödvändigtvis den mäklare som
har lägst arvode - mycket annat spelar in.

Movers
Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart

Fråga: Hur profilerar ni er mot liknande aktörer?

Movers

Målet för framtiden är att förmedlingstjänsten ska vara gratis. Intäkterna ska
genereras via tjänsteförmedling till bostadsfinansieringsinstitut och kanske även
till försäkringsbolag etc.

Svarande företag
Bostadsagenten

Fråga: Finns det risk för att traditionella mäklare lanserar liknande tjänster?
Ja. Det finns idag flera exempel där traditionella mäklare i vissa områden som
börjat med fasta arvoden, åtminstone som del av kampanj.

Superbo

Nej, många traditionella mäklare har höga kostnader som är svårförenliga med
det lägre arvode som vi arbetar med.

Hemonline

Inte så stor. En del traditionella mäklare har satt upp undermåliga liknande
tjänster för att påvisa påstådda brister med nätmäkleri.

Bostart
Movers

Med smörgåsbordskonceptet.
Ingen speciell profilering då vi är originalet med flest objekt och största utbudet
av tjänster.

Nej, att förmedla kringtjänster är inte lagligt om man är en traditionell
registrerad mäklare.
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Svarande företag
Bostadsagenten

Fråga: Hur ser ni på direktförsäljning köpare->säljare (Andel / framtid)?
Trenden går snarare åt andra hållet där det blir vanligare med mäklarstödda
försäljningar.

Superbo

Blir vanligare och vanligare, men Hemnet skyddar mäklartjänsten i Sverige pga.
tillgång till exklusiv annonsplats.

Hemonline

I USA är Sales by Owner vanligt där ägaren själv sköter försäljningen. Har inte
någon framtid i Sverige pga. Hemnets exklusivitet för mäklarna.

Bostart

På sikt kommer detta att öka. I Tyskland görs en stor del av affärerna på detta
vis.

Movers
Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline

Fråga: Vilka är era idag största hinder för ökad marknadsandel?

Bostart

1. Säljarna har redan en etablerad kontakt med en mäklare. 2. Mäklarna ser oss
som ett hot. 3. Trots allt så är bostadstransaktioner något som gemene man inte
gör så ofta. Budskapet måste ut och få genomslagskraft under lång tid för
resultat.
Attityder hos säljare och köpare.

Movers

Aktörer såsom banker och Metro vill inte samarbeta utan motverkar snarare
nätmäklare.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart

Fråga: Hur upplever ni förtroende för mäklare i allmänhet?
Dåligt på grund av lågt pris / prestandaförhållande.
Dåligt på grund av lågt pris / prestandaförhållande.
Lågt. Det existerar en nidbild av bostadsmäklare.
Mycket låg vilket gör våra tjänster uppskattade. Förtroendet är lågt på grund av
en tidigare ineffektiv bransch där relativt lågutbildat folk opererar.

Movers

Lågt, dock ett storstadsfenomen först och främst, där provisionerna är högre och
missnöjet med tjänsterna större.
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Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart

Fråga: Kan ni beskriva er roll i detta affärsområde (som rör försäljning av
bostäder)?

Vi ser oss som en outsider som gett konsumenterna bättre förhandlingskraft vilket i sin tur resulterat i vissa negativa reaktioner ifrån mäklarna. Vi är en
kontaktförmedlare och ett jämförelseverktyg.

Movers

Vi är mellanhandsreducerare.

Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers

Fråga: Hur mycket omsätter ni per år i kronor?

Svarande företag

Fråga: Går företaget med vinst? Om Ja, hur mycket? Om Nej, när räknar ni med
att gå med vinst?
Går jämt upp 2007.

Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers
Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline
Bostart
Movers

6 000 000

Nej, företaget är budgeterat att gå med vinst först 2009.
Ja. Alla vinster återinvesteras i verksamheten.
Nej. Inga större intäkter väntas de närmaste två åren.
Fråga: Drivs företaget idag med riskkapital?
Ja, delvis. Två aktörer har investerat.
Nej.
Nej.
Ja, delvis. Två aktörer har investerat.
Nej.
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Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo
Hemonline

Fråga: Vart ligger break-even i marknadsandel/antal förmedlade objekt?
Vid 90-120 förmedlade objekt per år.
400 förmedlade objekt per år. Målet är 1000 förmedlingar för nästkommande 12
månadersperiod.

Bostart
Movers
Svarande företag
Bostadsagenten
Superbo

Övrigt
Arbetar med provisionsbaserade mäklarlöner.
Arbetar med fasta löner. Lägger ned i genomsnitt 10 arbetstimmar per förmedlat
objekt.

Hemonline

Har börjat lägga till mer avancerade planskisser till sina annonser samt börjat
använda sig av professionella fotografer.

Bostart

Bostats affärsmodell bygger på att det är kostnadsfritt för bostadssäljare att
använda deras tjänst. Det är dessutom kostnadsfritt för mäklarna att exponera sitt
varumärke/erbjudande. Vinsten genereras genom att mäklare som fått en
försäljningsaffär via Bostart betalar en del av den intäkt som försäljningen
genererade till Bostart.

Movers

Marknaden väntas ta fart 2008. Primär kundgrupp är internetmogna 25-40
åringar som vill ha bättre koll på hur själva försäljningsaffären går till.
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Bilaga 3: Årsredovisningar från 2006
Dessa årsredovisningar är de vi har lyckats få tag på från Bolagsverket. Eftersom flera av de
företag vi har försökt få information från är så pass nystartade har det i flera fall ej funnits
årsredovisningar registerade för 2006.
Konstateras kan att samtliga företag enligt bifogade årsredovisningar nedan har visat en förlust
för 2006. Det är i och för sig inte så konstigt med tanke på att eteblering, utveckling och uppstart
av verksamheten kräver en initial investering från ägarna.
Årsredovisningarna presenteras i följande ordning:
Movers
Bostart
Hemverket
Hemonline
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