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Sammanfattning 
 
Bostadsmarknaden i Stockholm har under en tid nu varit väldigt het och försäljningar av bostäder 
har slutat på skyhöga belopp. Folk satsar mer och mer på sina bostäder och de har blivit en viktig 
del av våra liv. Marknadsföringen är så klart en mycket viktig del när det gäller försäljningen av 
bostäder, det gäller att synas för mäklarna och locka kunderna till visning. Fastighetsmäklarna 
satsar mycket tid på utförandet av annonserna, på Erik Olsson använder man idag till exempel 
utbildade fotografer för att få perfekta bilder istället för att fotografera bostaden själv1. 
Homestyling har även blivit vanligt för att kunna pressa upp priset ytterligare. Då det dessutom 
dyker upp fler och fler fastighetsförmedlingar är det även viktigt för fastighetsmäklarna att synas 
vilket kryddar på annonseringen av bostäderna ytterligare. 
 
Syftet med min undersökning är att titta på hur Internet har påverkat marknadsföringen av 
bostäder. Jag har valt att begränsa mig till Stockholmsområdet men jag tror att Stockholm kan 
ses som representativt även för övriga landet. 
 
Internet har på många sätt haft en stor betydelse i vårt samhälle. På bostadsmarknaden har det 
gjort att det underlättar för spekulanterna att leta efter sitt boende. Det är också betydligt enklare 
att redan på Internet se utifall ett objekt passar eller inte. I tidningsannonserna ser man bara en 
liten bild och en kortfattad text om objektet vilket inte alltid säger så mycket. Även om 
tidningsannonserna nu har utvecklats och ofta är större med fler bilder och mer text så går många 
spekulanter in och läser mer om objektet på Internet. Antingen direkt på mäklarens hemsida eller 
på någon av sökmotorerna. 

                                                 
1 Bonerud Zettergren, Maria. Rekryteringsansvarig Erik Olsson Fastighetsförmedling. Intervju 2008-05-05 
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Summary 
 

The housing market in Stockholm has seen a dramatic increase in price during the last couple of 
years. People tend to put more money into their homes in terms of decorations, etc, and it has 
become an important part of our lives. Marketing is important when it comes to selling an 
apartment, it is very important for the real estate agencies to be seen in ads and bring people in 
for a viewing of the specific apartment. The agencies put a lot of time an effort into the ads and 
Erik Olsson is for example now using professional photographers to take the pictures of the 
apartments, instead of doing it themselves in-house as it used to be. It is also quite common to 
use Homestyling in order to increase the price further. Since the competition among agencies are 
becoming fierce with lots of new agencies it has become even more important to spend money 
on advertising. 
  
The purpose of this thesis is to investigate how the Internet has affected the marketing of real 
estate. I will limit myself to the area of Stockholm but I believe that this is representative also for 
the rest of Sweden. 
  
Internet has in many ways had a great impact on our society. On the housing market it has made 
it easier for the buyer to find apartments for sale. It is also easier on the Internet to see if the 
object in question is something that fits me as a buyer or not. In off-line magazines you often see 
a small picture of the apartment and a short description while you on the Internet can see lots of 
pictures and more detailed text describing the apartment. Even though the magazine ads have 
evolved and shows more pictures nowadays, many buyers log on and find out more about the 
apartment online - either through the agencies own homepage or through one of the specialized 
search engines.  
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Inledning  
I detta kapitel redogörs för studiens bakgrund. Vi tittar även på vilken frågeställning som studien 

utgår ifrån samt studiens syfte och avgränsningar. 

Bakgrund 
 
En viktig del av fastighetsförmedlingen är marknadsföringen av objekten, det är även en viktig 

del i marknadsföringen av företaget gentemot säljare. Som studerande inom fastighetsförmedling 

och eventuellt en blivande karriär som fastighetsmäklare känner jag att det är ett intressant ämne 

att titta närmare på. Jag har dessutom ett stort intresse av bostadsmarknaden privat och följer 

med i prisutvecklingen och utbudet genom att flera gånger i veckan gå in på Hemnet. Därför har 

jag nu även intresserat mig mycket för de nya sajterna som har dykt upp. Som van användare av 

Hemnet så vet jag att det inte är den mest användarvänliga sajten som finns, varför det inte känns 

helt överraskande att det kommer upp nya sajter inom bostadsmarknaden som är betydligt 

enklare. Det har skrivits en hel del i tidningarna om detta, speciellt om den nya sajten Booli och 

det har lite kommit att bli ett liknande ”krig” som det tidigare var mellan de olika 

bostadsbilagorna. 

 

Även om jag inte brukar följa bostadsmarknaden genom att titta i bostadsbilagorna har jag inte 

kunnat undgå att se utvecklingen av dessa. Tidigare, i och med Internets uppkomst, pratade man 

om att bostadsbilagorna antagligen skulle dö ut vilket gör det som istället har hänt intressant. 

Bostadstidningarna har blivit tjockare och annonserna är större än tidigare och numer i färg - det 

vill säga mer påkostade. Det är tydligt att fastighetmäklarna fortfarande satsar väldigt mycket på 

tidningsannonseringen. 

 

Det var i och med alla skriverier om den nya sajten Booli som jag fick intresset till denna 

uppsats. Jag har därför valt att skriva om Internets påverkan på marknadsföringen inom 

bostadsmarknaden. 

 

Problemformulering 
 
I min uppsats har jag för avsikt att besvara följande frågor: 
 

� Hur har Internet påverkat marknadsföringen inom bostadsmarknaden?  
 

� Vilken marknadsföringskanal är egentligen viktigast?   
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Syfte 
 
Syftet med min studie är att se vilka marknadsföringskanaler som idag är viktigast för 

fastighetsmäklarna vid en bostadsförsäljning i Stockholm samt se på vilket sätt som Internet har 

påverkat marknadsföringen inom fastighetsbranschen. 

 

Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa mig till att studera Stockholmsområdet. Stockholm är en intressant 

marknad för min studie då bostadsmarknaden här är glödhet och marknadsföringen avgörande. 
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Metod  
Detta kapital beskriver de metoder och tillvägagångssätt som jag använt för att genomföra min 

studie. 

Val av problemområde 
 
Då jag läser med inriktning på fastighetsförmedling bestämde jag mig tidigt för att skriva min 

uppsats inom fastighetsmarknaden.  

 

I och med att jag fick upp ögonen för att det kommit en ny bostadssökmotor på Internet, Booli.se 

i slutet av 2007, började jag läsa en hel del om den sajten och testade den även för att se hur den 

verkade. Eftersom jag är intresserad av bostadsmarknaden och följer den på Hemnet tyckte jag 

att det var kul och intressant med en ny sajt och började därefter fundera på om det här var något 

jag kunde skriva om. Jag kom senare också att tänka på bostadsbilagorna, hur de har blivit 

förändrade och utökade de senaste åren och på den vägen kom jag sedan fram till att skriva om 

hur Internet har påverkat marknadsföringen på bostadsmarknaden. 

 

Kvalitativ metod 
 

Min studie har genomförts som en kvalitativ undersökning vilken syftar till att ge en kvalitativ 

empiri. Genom en kvalitativ undersökning vill man skapa en djupare förståelse för ett fenomen 

etc.2 Vanliga tekniker att använda i en kvalitativ undersökning är intervju, observation och 

fokusgrupp.3 Man pratar här om induktion och deduktion. Deduktion innebär att man utgår ifrån 

en referensram till exempel en teori medan induktion innebär att man går från observationer i 

verkligheten till generalisering inom en teoretisk referensram.4 Vid en kvalitativ metod ligger 

tyngdpunkten på analysen, vidare använder man sig ofta av en bredare frågeställning vid en 

kvalitativ studie än vid en kvantitativ studie. En kvantitativ undersökning används ofta inom 

naturvetenskapen, här utför man mätningar och testar samband.5 

  

För att samla material till min uppsats har jag i väldigt stor utsträckning läst olika artiklar i ämnet 

på Internet och i tidningar. Jag har även besökt alla de olika sajter som jag skriver om och testat 

sökmotorerna. Där har jag tittat på vilka funktioner de olika sajterna har och hur användarvänliga 

de är. Jag har även besökt fastighetsmäklares egna hemsidor för att se hur utvecklade de är. 
                                                 
2 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_metod  
3 Linköpings Universitet, http://www.ida.liu.se/~mawim/it/Slajds2.pdf 
4 Mälardalens högskola, http://www.eki.mdh.se/personal/mlc01/metod_0_7/Induktion,deduktionochabduktion  
5
User.it.se,  http://user.it.uu.se/~tina/sts/OH9.htm 
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Vidare har jag studerat de bostadsbilagor som finns med i min studie och även där besökt deras 

respektive hemsidor på Internet. 

 

För att sedan mer specifikt beröra min egen frågeställning har jag intervjuat flera för ämnet 

relevanta personer. Intervjuverna har utförts via telefon och e-mail. 

Källkritik 
 
Då det är viktigt att fundera över sanningshalten i den information man hämtar in från de olika 

källorna, har jag under arbetets gång försökt att rensa bort sådant som inte känns relevant eller 

trovärdigt.6  

 

Vid intervjuer finns alltid en risk för intervjueffekt, det vill säga att man kan påverka personer i 

en viss riktning beroende på hur man betonar frågan eller hur frågan är formulerad. Detta är 

viktigt att tänka på dels när man formulerar sina frågor men också när man arbetar med 

svarsresultaten.7 Då man som i mitt fall delvis intervjuar genom att skicka frågorna till 

intervjupersonen kan man ibland få väldigt knapphändiga svar. Dock har jag i dessa fall försökt 

få mer uttömmande svar genom att ringa upp personen i efterhand, detta även då det har uppstått 

några oklarheter.  

 

                                                 
6 Eriksson, L-T. ”Att utreda, forska och rapportera” (2001) s. 150. 
7 Eriksson, L-T. ”Att utreda, forska och rapportera” (2001) s. 158. 
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Teori 
Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av marknadsföringen på bostadsmarknaden, 

här tittar vi på vilka marknadsföringskanaler som finns. Vidare redogörs för Internet som 

sökfunktion samt presenteras statistiska siffror om dagens användande av Internet i Sverige. 

Marknadsföring  
Viktigt inom marknadsföringen är att analysera marknaden och bestämma vad man har för mål 

med marknadsföringen. Vilka vill man nå ut till och vad är det man vill framföra till 

målmarknaden. I marknadsföringsplaneringen talar man om begreppen segmentering, allokering 

och positionering vilka har ett nära samband och kan presenteras enligt modellen nedan.8 

 

Segmentering 

 
Med segmentering menar man att man delar in marknaden i olika delsegment utifrån olika behov 

och önskemål samt respons på marknadsföringsåtgärder. I segmenteringsanalysen tittar man på 

en eller flera specifika kundgrupper som kan vara intresserade av den produkt/tjänst som man 

erbjuder. Antingen vill man rikta sig mot hela marknaden eller mot ett eller flera delsegment. 

Hur indelningen görs beror på vilka kriterier man söker. Marknaden kan delas in efter 

geografiska, demografiska, psykografiska eller beteendemässiga förhållanden.9  

Allokering/Målmarknadsföring 

 
I målmarknadsföringen utvärderar man de olika delsegmentens attraktivitet varefter man väljer 

vilken eller vilka målgrupper man ska rikta sig emot. Med utgångspunkt från de segment som 

                                                 
8 EDU.fi, http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-402 
9 Kotler, Philip ”Principles of Marketing” (2005) s.391 



12 

 

bäst motsvarar företagets målsättningar och resurser ska man sedan hitta det bästa sättet att nå 

dessa grupper, genom målmarknadsföring. Inom målmarknadsföringen pratar man om fem olika 

marknadstäckningsstrategier dvs fem olika sätt att allokera marknadsföringen till de olika 

segmenten10 
 

� Ensegmentskoncentration (företaget koncentrerar sig på en produkt/marknad) 

� Selektiv specialisering (företaget väljer ett antal lockande segment som de koncentrerar 

sig på) 

� Produktspecialisering (företaget koncentrerar sig på en viss produkt vilken säljs till flera 

olika segment) 

� Marknadsspecialisering (företaget koncentrerar sig på en viss marknad för att 

tillfredsställa denna) 

� Full täckning (Företaget täcker hela marknaden) 

Differentiering/Positionering 

 
Differentiering och positionering är två närliggande begrepp. Med differentiering menar man 
meningsfulla skillnader mellan företaget och dess konkurrenter medan man med positionering 
pratar om bilden konsumenterna får av företaget, företagets image.11 Ett företag kan differentiera 
sig genom att skapa något unikt jämfört med konkurrenterna. Genom  att erbjuda en 
produkt/tjänst som är bättre än konkurrenternas, välutbildad och kompetent personal, via en 
distributionskanal och/eller genom sin image.  
För att en skillnad ska vara värd att positionera ska den uppfylla vissa kriterier, den ska vara 
viktig för kunden, distinkt, överlägsen, kommunicerbar, uttömmande, rimlig i pris och 
vinstgivande. Ett företag kan positionera sig genom attribut/egenskaper, fördelar för kunden, 
användning/applikation, användarkategori, produktkategori, kvalitet/pris eller relativt 
konkurrenter.12 
 

De fyra P:na 

 
De fyra P:na eller marknadsföringsmixen – produkt, plats, påverkan och pris – är de verktyg man 
har att använda sig av för att skapa den respons man önskar från målmarknaden, det är 
härigenom man har möjlighet att skapa en stark positionering för företaget.13 

                                                 
10 Johansson, Stig G. “Studieguide till Philip Kotlers Marketing Management” (2005) s.73 
11 Johansson, Stig G. ”Studieguide till Philip Kotlers Marketing Management” (2005) s.78 
12 Johansson, Stig G. ”Studieguide till Philip Kotlers Marketing Management” (2005) s.78 
13 Kotler, Philip ”Principles of Marketing” (2005) s.34 
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Produkt – en produkt menar Philip Kotler kan vara vad som helst som erbjuds marknaden för att 
tillfredsställa ett behov eller önskemål, till exempel fysiska produkter eller tjänster. 

Plats – alla de platser där produkten finns tillgänglig såsom butiker, varuhus och Internet. 

Påverkan – marknadsföringsaktiviteter som syftar till att påverka konsumenten till att köpa 
produkten, reklam, hemsida, personlig försäljning etc. 
 
Pris – vad konsumenten får betala för att köpa eller använda produkten. 
 

Marknadsföringskanaler för bostadsannonsering 

Press 

 

De största marknadsföringskanalerna på bostadsmarknaden har under en lång tid varit tidningar 

som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. För en tid sedan kom uppstickaren Metro Bostad 

som gratis delades ut till alla hushåll i Stockholm, dock har man i slutet av år 2007 beslutat att 

sluta med utdelningen av denna. Detta har medfört att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

återigen är de två största.  

Internet 

 
På Internet har Hemnet haft nära på monopol för bostadssök under många år. Bovision som var 

en av de första sökmotorerna för bostäder har hela tiden funnits med men har inte lyckats locka 

alls lika många besökare som Hemnet. Nu börjar det dock komma upp andra konkurrenter på 

marknaden, till exempel Booli och Bospindeln. 

Fastighetsmäklarna har även fått en annan viktig marknadsföringskanal i sin egen hemsida. Här 

förväntas man kunna söka bland de objekt som just den mäklaren har till salu. Även om de flesta 

spekulanter är intresserade av hela marknaden och inte bara av objekt från en specifik mäklare är 

det väldigt viktigt att ha en bra fungerande hemsida. Dels styrs en del spekulanter direkt till en 

mäklares hemsida genom att ha sett en annons i en av bostadsbilagorna och dessutom är det 

många som ska sälja sin bostad som söker runt direkt på mäklarnas hemsidor - vilket gör det 

viktigt att ha en sajt anpassad för både köpare och säljare. 

Direktmarknadsföring 

 

Direktmarknadsföring är också en marknadsföringskanal man använder sig av på flera av 

Stockholms fastighetsförmedlingar. Erik Olsson Fastighetsförmedling delar exempelvis ut 

information till boende i hus där de har sålt en lägenhet där det framgår vilken lägenhet, storlek 
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och pris samt att man från Erik Olsson kan få en fri värdering av sin egen lägenhet.14 Det är även 

flera mäklarbyråer runt om i Stockholm, såsom Notar och Svensk Fastighetsförmedling, som 

delar ut reklam till boende i närheten av deras kontor.  

TV-reklam 

Fastighetsmäklare syns även mer och mer i tv-reklam vilket kanske kommer att bli en ny stor 

marknadsföringskanal på fastighetsmarknaden. Bland annat så spelar just nu Svensk 

Fastighetsförmedling in filmer som skall visas på tv. 15 

Internet inom marknadsföringen 
 
Internet har förenklat mycket, framförallt när det gäller att hitta information. Behöver du ett 

telefonnummer eller letar efter en specifik produkt är det väldigt enkelt idag att söka på Internet 

och få fram relevant information om det du söker på bara några sekunder. Det är idag nödvändigt 

för ett företag att ha en egen hemsida för att synas, informera och kommunicera.16 

 

Sökmotoroptimera är något som det talas en hel del om bland företagen. Att sökmotoroptimera 

innebär att man på vissa specifika sökord ser till att komma bland de första i resultatlistan.  

Exempelvis så gjorde jag fyra sökningar på sökmotorn Google – ”fastighetsförmedling”, 

”mäklare”, ”fastighetsmäklare” och ”bostad till salu”. På tre av dessa fyra sökningar kom 

Fastighetsbyrån upp som nummer ett i resultatlistan. Sökmotoroptimering handlar alltså om att 

komma så högt upp i resultatlistan som möjligt på relevanta sökord. Att sökmotoroptimera är 

något som idag är ganska vanligt bland företag då många människor använder sökmotorerna på 

Internet i stor utsträckning för att leta efter något, exempelvis en fastighetsmäklare.17  
 

Dagens användande av Internet  
 

”Tacka folket för att svenskarna är världsledande Internetanvändare” skriver professor Olle 

Findahl i en rapport av World Internet Institute i samarbete med NITA vid Uppsala Universitet 

med stöd av SE, stiftelsen för Internetinfrastruktur. 

För ett år sedan, i en liknande undersökning, sa man att varannan svensk som är över 65 år 

använder Internet18 och att Sverige låg långt före alla andra länder i Europa när det gäller 

Internetanvändande.  Internet har spridit sig mer i Sverige än i andra länder och hela 76 % av 

                                                 
14 Bonerud Zettergren, Maria. Rekryteringsansvarig Erik Olsson Fastighetsförmedling, Intervju 2008-05-05 
15 Sundling, Janne. “Tidningarna kvar som mäklarnas första val” http://www.notar.se/info/newsarchive.aspx         
2008-02-11 
16 Magnusson, Mats. “Marknadsföring i teori och praktik” (2003) s.180.  
17 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6kmotoroptimering  
18 Bergström, Joakim ”Sverige är bäst i Europa i Internetanvändning”, PC för alla 2007-05-16 
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Sveriges befolkning använder Internet. Om anledningen till att Sverige ligger långt före andra 

länder säger Olle Findahl ”Det är inte de unga och inte heller de tekniskt avancerade, utan det 

är de svenska pensionärerna som skiljer sig från pensionärerna i andra länder genom sin 

nyfikenhet och intresse för tekniska nymodigheter.”19 

Av undersökningen som gjordes 2007 framgår att av svenskarna surfar sju av tio som är mellan 

55-64 år på nätet samt 97 % av ungdomar och yngre vuxna. 70 % av låginkomsttagarna har 

tillgång till Internet och bland höginkomsttagarna använder 94 % Internet.20 

Inom Sverige kan man fortfarande se en ökning av Internetanvändandet, framförallt kan man se 

en snabb utveckling av övergången från modem till bredband. Idag har 74 % av svenskarna 

bredband hemma vilket är en markant ökning på bara några år.21 

Enligt en undersökning av Internetanvändade från år 2004 framgår också att svenskarna är de 

som har högst andel användare i Europa. Antalet svenskar som använde Internet år 2004 var 

6,913,676 vilket då var 76,9 % av sveriges befolkning. Ökningen från år 2000 till år 2004 var så 

stor som 70,8 %. Man kan även se en ökning av Internetanvändandet på mobiltelefoner. 22 

                                                 
19 ”Sverige i världen” – Rapport, World Internet Institute, 2008-04-17 
20 Bergström, Joakim ”Sverige är bäst i Europa i Internetanvändning”, PC för alla 2007-05-16 
21 “Internet och bredband i Svenska hushåll 2008” – faktablad, World Internet Institute, 2008-05-06 
22 Kotler, Philip ”Principles of Marketing” (2005) s.130 
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Empiri 
I detta kapitel redogörs närmare för de olika marknadsföringskanalerna som finns på 
bostadsmarknaden: Internet och press. Vi tittar närmare på de olika sajterna som finns på 
Internet för bostadssök och de olika tidningarna som finns för bostadsannonsering. Då arbetet 
är avgränsat till Stockholm tittar vi enbart på tidningar i detta område. 
 

Marknadsföring inom bostadsmarknaden 
 
Marknadsföringen på bostadsmarknaden är viktig av två anledningar. Dels vid en 

bostadsförsäljning är det viktigt att objektet är synbart för alla eventuella spekulanter, dessutom 

är det viktigt för mäklaren att marknadsföra sitt företag gentemot framtida säljare.  

Inom marknadsföringen har man flera olika kanaler att tillgå vilka når ut till olika potentiella 

köpare. För att nå så många köpare som möjligt är det viktigt att analysera marknaden och 

använda sig av de kanaler som för ändamålet är viktigast, det vill säga den eller dem kanaler som 

når ut till flest potentiella kunder. Inom bostadsmarknaden har press länge varit en viktig 

marknadsföringskanal som når ut till många spekulanter och under de senaste åren har Internet 

kommit att bli en annan länk för att nå målgruppen.  Inom de olika marknadsföringskanalerna 

finns också olika medier och sajter. Inom press finns dels de stora dagstidningarna såsom Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet men även de mindre lokaltidningarna som ibland kan vara bra 

komplement. Inom Internet har Hemnet varit den överlägset viktigaste sajten under många år 

men även här har det nu uppkommit konkurrens. I och med att man vill nå ut till alla eventuella 

spekulanter vid varje bostadsannonsering skulle det underlätta för fastighetsmäklarna om det var 

mer fokuserat kring några få medier, samtidigt som kokurrensen kan ha fördelar med sig genom 

att till exempel leda till sänkta annonspriser etc.  

 

Med dagens heta bostadsmarknad och den hårda konkurrensen kan man se att fastighetsmäklarna 

satsar mycket på annonsering av bostäder som är till salu. I dagens IT-samhälle är det naturligt 

att det annonseras på Internet, dels på mäklarnas egna hemsidor och även på bostadssöksajter 

såsom den välkända Hemnet. Men det annonseras också mer än någonsin i pressen med fler och 

större annonser än tidigare. En del fastighetsförmedlingar har till och med kommit ut med egna 

bilagor till bostadstidningarna som till exempel NotarBostad. 
 

Internet – en marknad där dagens konsumenter letar efter bostäder 
 
Hemnet som har haft en närmast monopolliknande position inom sitt område har nu börjat få mer 

konkurrens. De allra flesta känner till och använder/har använt Hemnet när de letar efter ett nytt 

boende. Många använder även sajten till att bara följa bostadsmarknaden och prisutvecklingen, 
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eller för att få inspiration till renoveringen. Siffrorna nedan kommer från en Orvesto- och en 

Norstatt-mätning.23 
 

� Varje vecka besöker i genomsnitt 43 % fler Hemnet i år, jämfört med samma tid året 
innan 

� Nämare två miljoner svenskar besöker Hemnet varje månad 
� 3,1 miljoner personer besöker sajten regelbundet (48 % av den vuxna befolkningen) 
� Bara 26 % av besökarna letar efter ett nytt boende 
� Nästan 60 % säger att de planerar att renovera och vill ha tips och inspiration 

 

Hemnet 

 
”Den frekventa Hemnet-besökaren är man eller kvinna i åldern 30-39 år med familjeinkomst på 

minst 600.000kr per år”. Detta har man kommit fram till i en undersökning som gjordes av 

Reagera Marknadsanalys AB i augusti 2007. I undersökningen har man utgått från den  vuxna 

befolkningen  i Sverige. Enligt denna undersökning känner 64 % av alla svenskar till Hemnet 

och 75 % av dessa säger sig använda Hemnet ibland. Av dessa 75 % använder 41 % Hemnet 

minst en gång i veckan.24 

 

Hemnet som startade redan 1998 har blivit väldigt stor i Sverige, varje månad besöker ungefär 

två miljoner människor sajten  och är därmed den mest besökta bostadsmarknaden på nätet. 

Hemnet är för många den självklara sajten för att leta bostad då den innehåller nästan alla landets 

bostäder som är till försäljning genom landets fastighetsmäklare. 25 

 

Hemnet har funnits i tio år nu men utvecklingen av sajten tycks inte vara det man har prioriterat. 

Hemnet har länge varit den ledande sökmotorn inom bostadsmarknaden och först nu under det 

senaste halvåret/året har man börjat utveckla  funktionerna på sökmotorn. Detta i och med att 

man fick konkurrens från exempelvis sajten Booli. Tidigare har man gjort förbättringar ur 

mäklarnas perspektiv med kortare nedladdningstider på objekten etc men inte sett över 

användarvänligheten för kunderna.  I och med de nya förbättringarna tycker jag att det har blivit 

en rejäl skillnad och ett stort kliv framåt för Hemnet. Tidigare var det exempelvis inte ovanligt 

att programmet hängde sig om man ville öppna upp en karta eller dylikt. Dock är det fortfarande 

inte en lika användarvänlig sökmotor som Booli och Bospindeln.  

 

På Hemnet kan man söka efter bostäder som är till försäljning i hela landet och sajten har ett 

väldigt stort utbud vilket är positivt. Hemnet listar villor, bostadsrätter, fritidshus, tomter, 

                                                 
23 Halleröd, Mia ”Rekordintresse för Hemnet – sajten omarbetad”, Dagens Nyheter 2007-11-07 

24 Skårstedt, Jan ”Förändra gärna Hemnet, men rör ingenting”, Mäklarvärlden nr.1 mars 2008 s.18 
25 Hemnet, http://www.hemnet.se  
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nyproduktion och utland.  Sökningen på Hemnet går till så att man på förstasidan väljer i vilket 

län man letar bostad och därefter mer ingående var i länet, detta under respektive flik bostäder 

till salu/nyproduktion/utland. En bra funktion här är att du kan göra en väldigt bred sökning om 

du vill eller väldigt smal och specifik om du vet mer exakt vad det är du söker. Du kan till 

exempel välja Stockholms län – Bromma, Värmdö och Vaxholm i samma sökning eller bara 

Stockholms län- Vasastan. En ny funktion finns nu också där du kan välja län och kommun och 

sedan ringa in på en karta exakt vilket område du är intresserad av. En funktion som gör det 

möjligt att välja delar av en eller flera kommuner. Nästa steg är att välja vilken typ av bostad, 

yta, pris, antal rum etc och därefter kommer ett steg i vilken sorteringsordning du önskar, 

visningsdag m.m. Först efter det kommer du till objektslistan. Det blir väldigt många 

knapptryckningar innan du får se något resultat. En enklare och snabbare utformning skulla vara 

att föredra. Alternativt att det fanns en enkel och en avancerad sökning att välja mellan. Om du 

vet precis vad du är ute efter kan det underlätta att sökningen är så detaljerad som möjligt från 

början. Likadant om du önskar ändra något i din sökning, då måste du nu backa tillbaka och 

börja om från det steg där du önskar göra ändringen. Här hade jag velat se mer funktionalitet likt 

Booli där man på objektslistan lätt kan göra ändringar som justeras direkt. 
 

Fördelar med Hemnet 
 

� Ägs av mäklarna vilket innebär att man kan vara säker på att hitta alla objekt till salu som 
säljs av fastighetsmäklare. 

� Miniatyrbilderna visas när du pekar på ett objekt i kartläget 
 

 
 

� Du kan antingen göra en väldigt specifik sökning eller en väldigt bred         
� Du kan välja hur du vill ha din objektslista presenterad, antingen kan du se objekten i en 

lista med adresser, på karta eller bildlista 
� Ny funktion att man kan ringa in ett område man är intresserad av, vilket betyder att det 

kan vara en del av en eller flera kommuner 
� Gratis bevakningstjänst genom vilken du kan få meddelande till din email när det 

kommer in nya objekt som matchar din sökning 
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� Du kan ställa in en bevakning på en viss sökning genom att skapa ett användar-ID och 
ställa in en specifik sökning. Du får då ett meddelande till din epost då det kommer in nya 
objekt som passar på dina kriterier 

 
Nackdelar med Hemnet  

� Många klick för att komma fram till resultatet. Här borde man titta på sina konkurrenters 
sökfunktioner för att få inspiration till en enklare sökmotor. 

� Vill du göra en ändring i din sökning måste du backa tillbaka ett eller flera steg beroende 
på vad du vill ändra 

� Har du för många träffar fungerar inte visning i kartläget 

Andra tjänster på Hemnet 

 
Till alla objekt så kan man se kartor och vägbeskrivningar och alla objekt är även presenterade 

med bilder och visningstider. Spekulanter som är ute på Hemnet kan även hitta andra relevanta 

hjälpmedel på sajten såsom att räkna ut en ungefärlig månadskostnad vid köp av ett specifikt 

objekt. Här har man möjlighet att se utifrån månadsavgift, köpesumma, sin egen kontantinsats 

vad månadskostnaden skulle bli i olika räntelägen. Du kan också räkna ut en ungefärlig 

energikostnad för bostaden. 

 

Det har även börjat komma en del andra flyttrelaterade tjänster på sajten. Det här är något som 

säkerligen kommer att utvidgas ifall den nya mäklarlagen med kringtjänster blir gällande. Redan 

idag finns länkar och kontaktinformation till flera hantverkare och butiker på orten samt för de 

som är i tagen och ska bygga nytt kan man här få hjälp att hitta leverantörer av hus. Man har 

även samlat en del artiklar och reportage med lite inredningstips under fliken ”fixa hemma”. 

Hemnet har även en del bra tjänster för personer som ska sälja sin bostad, här kan man söka efter 

fastighetsmäklare över hela landet. 26 

  
Ägarförhållanden 

 
Hemnet, ägs och drivs av Fastighetsmäklarförbundet (FMF), Fastighetsbyrån, Mäklarsamfundet 

och Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Dagens Nyheter och Göteborgsposten.27 

Sajten har en närmast monopolliknande ställning för bostadssök på Internet vilken man på 

mäklarsamfundet vill ska förbli oförändrad. När det nu har kommit upp nya sajter som 

konkurrerar med Hemnet har man försökt att stoppa dem med argumentet att det är bättre för 

konsumenten om det bara finns en sökmotor för bostäder. Detta för att allt ska vara samlat på 

samma sajt och konsumenten ska kunna vara säker på att ha sett hela utbudet. ”Hemnets position 

riskeras. Helt avgörande för utvecklingen framåt är att Hemnet förblir starkt och framgångsrikt. 

                                                 
26 Hemnet, http://www.hemnet.se  
27 Hemnet, http://www.hemnet.se  
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Idag är Hemnet den ojämförligt största marknadsplatsen för bostäder och uppfyller väl 

målsättningen att vara den enda marknadsplatsen som är heltäckande och den enda som 

behövs” säger Lars Kilander på Mäklarsamfundet.28  

Bovision 

 
Bovision var en av de första mötesplatserna på Internet vid sin start år 1995/1996. Antalet 

besökare på Bovision är omkring 425 000 personer per månad29, att jämföra med två miljoner på 

Hemnet.30 

 

För att söka bostad på Bovision så klickar du i vilket län/kommun/stadsdel du är intresserad av 

samt vilken typ av boende och storlek. Du väljer själv hur noga du vill specificera din sökning 

och kan hela tiden se hur många objekt som sökmotorn hittar. När du sedan klickar på 

sökknappen så kommer objektslistan upp med minitatyrbilder. Sökningen är i grunden egentligen 

mycket lik hur man söker på Hemnet, med skillnaden att du gör alla val på samma sida. 
 

 
 

Fördelar med Bovision 
 

� Bra med miniatyrbilder i objektslistan 
� Möjlighet att välja att visa träffarna på karta 
� Du väljer själv hur preciserad din sökning ska vara 
� Kostnadsfri bevakningstjänst genom vilken du får meddelande om passande objekt via 

sms, epost eller rss (Rich Site Summary). Du anmäler din sökning genom ”Mitt 
Bovision” 

 
Nackdelar med Bovision 
 

� Väljer du att visa träffarna på karta försvinner miniatyrbilderna 

                                                 
28 Rothstein Sylvesten, Helene ”Monopolkrig mellan bostadssajter”, Realtid.se 2008-02-21 
29 Bovision, http://www.bovision.se  
30 Halleröd, Mia ”Rekordintresse för Hemnet – sajten omarbetad”, Dagens Nyheter 2007-11-07 
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� För att göra ändringar måste man göra en ny sökning 
 

Andra tjänster på Bovision 

 
På Bovision vill man försöka underlätta för alla som ska leta boende genom att ha lite tips och 

kalkyler på sajten. Här hittar man under ”tjänster för dig som söker bostad” exempelvis kalkyler 

för hyresrätt, villa och bostadsrätt samt checklista för flytt. Man kan även hitta 

kontaktinformation till hantverkare, mäklare, besiktningsmän etc.31 

 
Ägarförhållanden 
 
Bovision ägs av den finska mediekoncernen Alma Media som har verksamhet i sex andra länder. 

Booli 

 
”Vi tycker inte man ska begränsa marknadsföringen av sina kunders objekt. Booli är en 

gratistjänst och vi har inga planer på att ta betalt för objektannonseringen. För säljaren är den 

en gratiskanal som gör att fler hittar till mäklarens objektsidor. Det vinner bostadsletaren och 

säljaren på. Och även mäklarna – om det inte vore för att de var delägare i Hemnet via 

Mäklarsamfundet” säger Peo Nilsson vd på Booli. 32 

 

För ungefär ett halvår sedan kom det ut en ny aktör på marknaden, Booli. På Booli ska alla 

bostadsannonser finnas samlade inte bara fastighetsmäklarnas utan även privatannonser, 

kronofogdens objekt, nyproduktion etc.  Booli listar bostäder som är till salu och länkar vidare 

till mäklarnas hemsidor för närmare beskrivning och bilder av objekten. Tekniken och sitt 

insamlande av bostadsobjekt bygger på indexeringsteknik, ungefär som en traditionell 

sökmotor.33 
 

 
 
                                                 
31 Bovision, http://www.bovision.se  
32Rothstein Sylvesten, Helene  “Monopolkrig mellan bostadssajter”, Realtid.se 2008-02-21 
33 Booli, http://www.booli.se  
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Sajten Booli kan liknas vid sökmotorn Google, förutom att Booli är begränsad till 

fastighetsinformation. Booli har en väldigt enkel sökfunktion, precis som Google skriver man in 

vad man söker i sökfältet och trycker på sök. Det blir därmed väldigt fritt hur du vill begränsa 

din sökning, du kan till exempel söka på Stockholm, Vasastaden eller en specifik gata. Objekten 

presenteras i en lista och visas samtidigt på en karta. Härifrån kan du sedan enkelt precisera din 

sökning med storlek, pris etc. Resultatet presenteras i en lista med adresser och visas samtidigt 

på en karta vilket ger en väldigt bra överblick då man snabbt ser exakt var objekten ligger.  

 

Fördelar med Booli 

 

� Mycket användarvänlig söktjänst 
� Lätt att ändra sökningen direkt på objekstlistan 
� Val finns mellan enkel och avancerad sökning 
� Gratis bevakningstjänst 
� Det ger en bra överblick med kartfunktionen intill objektslistan 
 

 
 

Nackdelar med Booli 
 

� Inga bilder, du måste länkas till mäklarens hemsida för att kunna se bilder.  Dock är detta 
något som man arbetar med genom att få mäklare att lägga till bilder till sajten. 

� Ifall vissa mäklare blockerar så att informationen om deras objekt inte kommer upp på 
Booli får man inte hela utbudet i sökningen 

 
Andra tjänster på Booli 
 
På Booli vill man satsa mycket på att ha många andra relevanta funktioner som man kan ha nytta 

av då man funderar på att köpa ny bostad. Genom extrafunktionerna hoppas man på att kunna 

locka besökare till sajten. Man kan till exempel se snittpris, information om det aktuella 
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bostadsområdet hämtat från Wikipedia samt prisutvecklingsstatistik. Det går även att räkna ut 

restid från adressen till en annan adress, exempelvis arbetet. Sajten är fortfarande en betaversion 

vilket innebär att alla funktioner i dagsläget inte är igång ännu. Andra funktioner som utlovas är 

statistik om invånarna i området, hjälp att hitta affärer, skolor och transportmedel.34 
 

Ägarförhållanden 
 

Ägarna till Booli är bland annat Daniel Kaplan som tidigare grundade sajten Tradera. Med sig i 

teamet har han ett tiotal andra personer.35 Booli ägs till 70 % av de anställda och till 30 % av 

externa investerare, där Firm Factory Network AB är den största med drygt 10 %. Genom 

annonsering på sajten, geografiskt och gemografiskt riktade, får företaget intäkter. Booli är inte 

en mäklare utan ett medie- och IT-företag specialiserade på avancerad sökteknologi och på att 

skapa en tjänst som sätter konsumentens behov i fokus.36 

 

Bospindeln 

”Jag lade grunden till tjänsten när jag själv letade bostad och tröttnade på Hemnets uråldriga 

sökgränssnitt och det faktum att man var tvungen att gå till flera olika sajter för att få se det 

totala utbudet. Bospindeln.se kan liknas vid de resesajter där man från ett ställe kan söka bland 

samtliga flygbolag och resebyråer. Min sajt är en reaktion på att mäklarna hittills mer fokuserat 

på sina egna särintressen än att ge oss konsumenter en bra Internettjänst. Hela Internet bygger 
på mångfald och valfrihet säger Jens som har utvecklat sökmotorn”.37 

En ännu nyare sajt än Booli är Bospindeln.se som öppnade upp för bostadssök i mars 2008. 

Bospindeln är idag Sveriges största sajt sett till antalet träffar. Med hela 50 000 länkar till lediga 

bostäder inom kategorierna säljes, uthyres och utland har de fler träffar än alla de övriga sajterna. 
Sajten söker på alla typer av bostadsannonser, både av fastighetsmäklare och privatpersoner. 38 

En sökning på Bospindeln påminner ganska mycket om Booli. Bospindeln har också bara en 

sökrad liksom sökmotorn Google. Här skriver man in vad man söker och precis som på google 
kan man skriva in flera sökord, exempelvis ”Vindsvåning med öppen spis Vasastan”.  

                                                 
34 Booli, http://www.booli.se  
35 Booli, http://www.booli.se  
36Booli,  http://www.booli.se/public/Press/Faktablad%20Booli.pdf  
37Ohsohightech, http://ohsohightech.se/2008/03/18/sverige-borjar-bli-webb-20/    
38 Bospindeln, http://www.bospindeln.se  
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Sökmotorn får då upp alla annonser som finns ute och innehåller sökorden i 

objektsbeskrivningen. Vad du skriver in på sökraden här är friare än vad du kan skriva på Booli, 

dock anser jag att den då ibland får träffar som inte alls är i närheten av vad jag sökte. Så länge 

du gör enklare sökningar är sajten fullt funktionell och får relevanta träffar. Du är hela tiden kvar 

på första sidan så för att göra ändringar behöver du inte backa tillbaka, dock så måste du göra en 

ny sökning varje gång du ändrar något. Liksom på Booli länkas du vidare till mäklarnas 
hemsidor och objektbeskrivningar då du klickar på ett specifikt objekt.  

På sökresultaten på Bospindeln visas hur länge objekten har varit ute och annonserats på 

Internet. Det står alltifrån nyinkommet till 22 veckor, en information som kan vara väldigt 

intressant för en köpare. Har ett objekt legat ute väldigt länge finns det säkert en förklaring, och 

man hamnar då i ett bra läge för att exempelvis lägga ett lågt bud eller så backar man helt enkelt 

för att man tänker att det är något fel/brist på bostaden. Dock så är det här förmodligen inte 

någon information som säljarna och mäklarna vill ska framgå av annonsen. Att det ibland tar 

lång tid att sälja en bostad behöver inte betyda att det är något fel på bostaden, det kan helt enkelt 

vara ren otur. 

Man har på Bospindeln inte så mycket extrafunktioner utan jobbar efter mottot enkelhet och 

snabbhet. Bospindeln ska vara en enkel och bra sökmotor och länk mellan bostadssökande och 

fastighetsmäklare. Sajten är gjord för att underlätta för spekulanter med en användarvänlig 

sökmotor och för fastighetsmäklarna genom att deras objekt är synligt på flera ställen. Allt 

material är hämtat från olika källor, Bospindeln är en ren Internetlänksamling likt Google med 
motsvarande sökmotorer.39 

Fördelar med Bospindeln 

� Enkel att använda 
� Gratis bevakningstjänst 

                                                 
39Bospindeln, http://www.bospindeln.se  
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Nackdelar med Bospindeln 

� Får för många träffar på sökningen vid avancerad söktext, träffar som inte är relevanta för 
det man söker. 

� Måste göra ny sökning varje gång du vill ändra något 

Andra tjänster på Bospindel 

På Bospindeln har man inte satsat så mycket på kringtjänster. Kanske att det kommer att komma 

men i dagsläget är det i stort sett bara bostadssök på sajten. Det går att få lite statistik på 
prisutvecklingen i sitt område men det är i stort sett allt.40 

Ägarförhållanden 

Grundaren till Bospindeln är en kille vid namn Jens. Han uppger i en intervju med realtid.se att 

han vill vara anonym och att han inte har startat sajten för att tjäna pengar på den. Anledningen 

ska vara en politisk drivkraft, han anser inte att Hemnet bör ha monopol. Han har utgått ifrån 

konsumenterna och vill göra en användarvänlig sökmotor för bostadssökande.41 

Fastighetsmäklarnas hemsidor 
 

Vikten av att ha en fungerande hemsida ökar i takt med att Internet växer sig starkare och 

starkare i samhället. Idag är det svårt att synas för ett företag som inte har en egen hemsida. 

Magnusson, Mats.42  

 

Att göra en hemsida som ska passa flera olika målgrupper är inte helt enkelt. 

Fastighetförmedlingarnas hemsidor ska vara anpassade både till säljare och köpare. Många 

gånger är samma person dessutom både säljare och köpare på samma gång. Jag har tittat närmare 

på några av de största fastighetsmäklarnas hemsidor för att se hur de är uppbyggda, vilka 

funktioner de har och så vidare. 
 

Erik Olsson 

 
Erik Olsson är en av Stockholms största fastighetsförmedlingar. Sedan starten 1997 har Erik 

Olsson vuxit enormt. Direkt på första sidan på Erik Olssons hemsida kan du börja din sökning av 

bostäder genom att ange vilken stad du är intresserad av. Därefter kan du sedan göra dina 

avgränsningar i sökningen. När du går in på ett objekt ser det ut ungefär som när du går in via 

                                                 
40 Bospindeln, http://www.bospindeln.se  
41Rothstein Sylvsten, Helene  ”Ännu en bostadssajt utmanar Hemnet”, Realtid.se 2008-03-25 
42 Magnusson, Mats. “Marknadsföring i teori och praktik” (2003) s.180. 
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Hemnet. Dock så saknar man då funktionerna boendekostnad, energikostnad och gjorda köp i 

närheten som Hemnet erbjuder. På annonsen via Erik Olsson kan du däremot se hur många som 

har varit inne på annonsen och tittat, en siffra som kanske inte behöver betyda så jättemycket 

men faktiskt ändå är intressant i sammanhanget, om inte annat så för säljaren. Erik Olsson 

tillämpar öppen budgivning och hela budgivningen redovisas på hemsidan. Informationen om 

budgivningen framgår tydligt på annonsen. 

 

BostadsTorget är en tjänst som Erik Olsson har där de hjälper spekulanten att hitta sitt boende. 

Här får man en presentation av alla de bostäder som ligger ute till försäljning och som passar in 

på ens egna kriterier. Erik Olsson presenterar här hela utbudet, det vill säga inte bara de objekt 

som säljs genom Erik Olsson. Som medlem i BostadsTorget får man även möjlighet att gå på 

VIP-visningarna, det vill säga att man har chans att se bostaden innan den annonseras ut i 

tidningen. Tjänsten är dessutom helt kostnadsfri. 

 
På Erik Olsson har man möjlighet att anmäla sig till VIP- visningar om man är spekulant på en 

bostad. Detta gör man genom ”Kommande bostäder” där man kan se vad som kan komma att 

komma ut till försäljning de närmaste veckorna framåt. Här kan man anmäla sitt intresse till en 

specifik bostad och blir då inbjuden till VIP-visning om bostaden kommer ut till försäljning via 

Erik Olsson. För säljaren är det här också något positivt då de får förhandsinformation på vad det 

finns för intresse för hans lägenhet/villa. Om man funderar på att sälja sin bostad så kan man 

alltså utan säljkrav eller andra förpliktelser lägga ut sin bostad här för att se intresset för 

objektet.43 

 

Bjurfors 

 

Bjurfors är en av de ledande mäklarfirmorna i Sveriges storstäder samt i storstadsbefolkningens 

semestertillhåll såsom Åre, Torekov och Gotland. 

 

Bjurfors.se är en inte alltför enkel hemsida att använda. De har en liten och svårhanterad meny 

som gärna ”fladdrar iväg” om man inte är tillräckligt snabb i sina val. Väl inne i sökmenyn kan 

man bara välja ort och bostadstyp. Alla bostäder av denna typ på orten kommer sedan upp i en 

lång lista. Här kan man välja att sortera på kommun, område, adress, boarea, antal rum eller pris 

men du kan inte precisera din sökning någonstans. Då du klickar dig in på ett objekt ser 

annonsen precis likadan ut som den gör i Hemnet. Fastän man har hela fönstret tillgodo tar 

annonsen bara upp en liten del vilket gör att den känns liten och man behöver skrolla väldigt 

mycket för att komma igenom annonsen. Jag saknar även information om budgivningen på 

annonsen, det framgår inte om det är öppen budgivning, om man kan följa den online etc. 

                                                 
43 Erik Olsson Fastighetsförmedling, http://www.erikolsson.se  
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På Bjurfors kan man anmäla sig till ett köparregister genom vilket man sedan får all information 

om de bostäder som passar de egna specifika önskemålen. Bjurfors Boagent är en kostnadsfri 

tjänst som gör att du får tillgång till alla bostäder som finns till salu genom Bjurfors. Som ett 

extra tillval kan man också få information om hela utbudet av bostäder till salu från Hemnet och 

Bovision, inte bara genom Bjurfors. Genom att registrera sig som medlem i Boagenten får man 

även förhandsinformation om kommande bostäder som ännu inte har annonserats ut. Vidare får 

du även annan relevant information som kan vara till hjälp för dig i din kommande 

bostadsaffär.44 
 

Fastighetsbyrån 

 

Fastighetsbyrån är en mäklarfirma med över 200 kontor och drygt 1 000 anställda. Kontoren är 

franchiserade och ingår i Swedbank-koncernen. 

 

Redan på första sidan på fastighetsbyran.se kan du göra din sökning efter bostäder, här väljer du 

län, kommun och område. Därefter kommer objektslistan upp och det blir även möjligt att förfina 

sökningen vid behov. När du har kommit in på ett objekt finns det en massa matnyttig 

information för den som funderar på att köpa ny bostad. Här kan man beräkna månadskostnad, 

läsa om undersökningsplikten, läsa information om området bostaden ligger i etc. Inne på 

annonsen kan du även önska att få en SMS-påminnelse om visningstiden, vilket innebär att du 

kommer att få ett SMS till din mobil med information om visning, adress etc för objektet, för 

denna tjänst krävs dock vissa tekniska funktioner på din mobiltelefon. Annonsen på 

Fastighetsbyrån ser lika ut när du söker på Hemnet som när du söker på deras egen hemsida.  

 

Bud-on-line är en tjänst på Fastighetsbyrån som ska ge alla en god överblick på budgivningen. 

Genom bud-on-line kan man följa budgivningen över Internet, mailen eller via sms. Mäklare 

skickar också ut samtliga bud via sms till alla berörda parter i budgivningen. 

 

Även på Fastighetsbyrån kan man skapa en bevakning på bostäder enligt ens kriterier. Alla 

nyinkomna objekt som matchar kriterierna skickas per mail direkt till dig.45 
 

                                                 
44 Bjurfors, http://www.bjurfors.se  
45 Fastighetsbyrån, http://www.fastighetsbyran.se  
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Svensk Fastighetsförmedling 

 
Svensk Fastighetsförmedling startade som ett enmansföretag år 1937, idag har de omkring 250 

bobutiker runt om i landet och nära 1 000 medarbetare. År 2007 blev Svensk 

Fastighetsförmedling utsett till Årets Mäklare 2007 vilket är en årlig och oberoende 

branschstudie där omkring 2 200 personer, som har sålt sin bostad, har fått svara på ett trettiotal 

frågor och utvärderat den fastighetsmäklare/mäklarbyrå som de har anlitat vid försäljningen46.  

Samma år vann de även utmärkelsen Årets Stockholmsmäklare 2007. 

 

Svensk Fastighetsförmedling har en väldigt smidig sökfunktion på sin hemsida. Antingen kan du 

skriva in en gata du önskar bo på och då listas alla objekt som finns på den gatan och du kan 

direkt välja det objekt som intresserar dig och gå in på objektbeskrivningen. En annan möjlighet 

är att klicka på det län där du söker boende, då kommer först alla objekt i det länet upp. Härifrån 

kan du sedan precisera din sökning. Här hoppar du enkelt runt mellan olika lägen, 

villa/bostadsrätt etc. Du kan även om du så önskar eller om det kommer upp alltför många objekt 

skriva in kriterier i form av storlek, antal rum etc. Mycket bra och användarvänlig sökfunktion. 

 

Annonsen på Svensk Fastighetsförmedling är tydlig och bra utformad med mängder av matnyttig 

information om området, avstånd till köpcentrum, skolor etc. Man har möjlighet att få annonsen 

skickad till sin mobiltelefon. De vanliga Hemnet-funktionerna finns såsom boendekalkyl och 

man kan även ansöka om lånelöfte direkt från annonsen. Dock så framgår det inte av annonsen 

någon information om budgivningen. Den informationen hittar man däremot under fliken ”köpa” 

på Svensk Fastighetsförmedlings hemsida. Här framgår att under budgivningen sker via telefon, 

sms och/eller mail. Det är också möjligt att lägga ett bud på ett objekt direkt på Internet. 

Budgivningen redovisas alltid under den aktuella bostaden på Svensk Fastighetsförmedlings 

hemsida.47 

                                                 
46 Svensk Fastighetsförmedling, http://www.svenskfast.se/Templates/Page____3225.aspx 
47 Svensk Fastighetsförmedling, http://www.svenskfast.se  
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Test av svenska mäklarsajter 

 
Tidningen Internet World har genomfört ett test av de sex största mäklarsajterna sett till antalet 

försäljningar under 2007. De fastighetsmäklare som var med i testet är Bjurfors, Fastighetsbyrån, 

Husman Hagberg, Mäklarhuset, Skandiamäklarna och Svensk Fastighetsförmedling. Vinnare av 

testet var Svensk Fastighetsförmedling tätt följt av Fastighetsbyrån.48 
 

 
 
 

Tidningarna – en marknad där mäklarna profilerar sig 
 
Med Internets framgång, och uppkomsten av de nya bostadssajterna som Hemnet, var det många 

som förutspådde att bostadsannonseringen i tidningar skulle dö ut. Dock har det motsatta hänt 

och det har hettat till ytterligare i tidningarna med stora, tjocka bostadsbilagor och annonserna 

ser helt annorlunda och mer påkostade ut idag mot tidigare. Fastighetsmäklarna satsar stora 

pengar för att synas i tidningarna, en del till och med med egna bilagor i bostadstidningarna. 

”Tidningsannonserna behövs för att hitta köpare, men också för att visa sig attraktiv för 

säljarna. Men vi funderar alltmer i banor av om det är värt att lägga så mycket som vi gör i 

annonsering. Idag hittar kunderna bostäderna på Hemnet”, säger Andreas Muhlich på 

Skandiamäklarna.49 

 

                                                 
48 Bjerre, Lisa ”Mäklartjänster i ojämn konkurrens”, Internet World, 2008-03-21 
49 Sundling, Janne ”Tidningarna kvar som mäklarnas första val”, http://www.notar.se/info/newsarchive.aspx,   
2008-02-11 
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Dagens Nyheter 

 
Dagens Nyheter som dels har bostadsbilagan DN Bostad som utkommer varje vecka som bilaga 

till Dagens Nyheter och dels har en väl uppbyggd bostadssajt på dn.se har garderat sig hur 

vinden än vänder inom marknadsföringen av bostäder. Dessutom  är Dagens Nyheter delägare av 

bostadssajten Hemnet. Att bostadsbilagorna kommer att förvandlas till rent digitala produkter, 

det har man sagt länge menar Henrik Stangel ”...men jag anser att det är tveksamt om det 

kommer att ske under överskådlig tid. Och om mäklarföretagen så småningom skulle välja bort 

tidningsannonseringen så är vi som sagt väl positionerade även i den digitala världen”.50 

Dagens Nyheter kommer ut dagligen och tidningen innehåller bostadsannonser alla dagar i 

veckan. Bilagan DN Bostad kommer ut en gång per vecka och når omkring 900.000 läsare. Av 

de postdistribueras 250.000 stycken personligt adresserade till alla hushåll, i bostadsrätter och 

villor, som inte prenumererar på Dagens Nyheter. Området man täcker in är hela storstockholm, 

från Nynäshamn till Norrtälje. De här siffrorna kan ingen annan dagstidning matcha enligt 

Henrik Stangel som är försäljningsdirektör för Dagens Nyheter.51  

I tabellen nedan kan man se bostadsannonsförsäljningen på Dagens Nyheter år 1999-2007 i 

tusentals kronor. Här kan man tydligt se att papperstidningsannonseringen för bostadsmarknaden 

har ökat mellan år 1999 och 2005 då försäljningssiffrorna var som högst, detta trots Internet och 

sökmotorernas framfart.52 Efter 2005 har försäljningen gått ner lite men försäljningssiffrorna är 

fortfarande betydligt högre än för tio år sedan. Marlene Westman, projektledare på Dagens 

Nyheter annonsförsäljning, säger också att prisutvecklingen för bostadsannonser inte direkt har 

påverkats av Internet. 

Tkr 99 Tkr 00 Tkr 01 Tkr 02 Tkr 03 Tkr 04 Tkr 05 Tkr 06 Tkr 07 
122607 144511 173584 209524 281252 342777 537470 358073 292166 

 

Man kan även se en ökning av DN Bostads omsättning under 2007 med 20 procent och Henrik 

Stangel ser optimistiskt på fortsättningen. Han menar på att efter att Metro lade ner utdelningen 

av sin bostadstidning  har många mäklarföretag lämnat Metro för att satsa mer på DN Bostad.  

Fokus ligger i DN Bostad naturligt på bostadsannonser men man har även en hel del annan 

intressant läsning i bostadsbilagan. Här kan man läsa om olika trender på marknaden, 

inredningstips, designreportage och homestyling och även en del läsning om energi och 

elförbrukning, skatter och andra plånboksfrågor.53 

                                                 
50 Thorén, Anders ”Bostadsbilagorna är tjockare än någonsin”, Mäklarvärlden nr.1 mars 2008, s.4 
51 Westman, Marlene. Projektledare Dagens Nyheter annonsförsäljning. Intervju 2008-05-06 
52 Westman, Marlene. Projektledare Dagens Nyheter annonsförsäljning. Intervju 2008-05-06 
53 Westman, Marlene. Projektledare Dagens Nyheter annonsförsäljning. Intervju 2008-05-06 
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Svenska Dagbladet 

 

På Svenska Dagbladet jobbar man efter att försöka hitta en speciell nisch på sin bostadstidning. 

Dels för att locka läsare men också för att man tror på en förändring framöver med mindre 

bostadsannonserande i tidningar och mer annonserande från mäklare om deras tilläggstjänster 

etc. Svenska Dagbladet menar att de har fångat in premiumsegmentet i Stockholm vilket de 

menar att Metro Bostads inbrytning förstärkte och bekräftade. ”Vårt målgrupstänkande gör att 

vi, förhoppningsvis, knappast drabbas av nedgången. Istället utvecklar vi Magasinet, och 

förstärker också samspelet med nätet genom nya svd.se/bostad som hade smygpremiär i förra 

veckan”, säger Gunilla Asker, marknadsdirektör på Svenska Dagbladet.54 

Metro 

 
Metro bostad startades upp för några år sedan på initiativ av ett antal mäklare. Tidningen blev 

snabbt väldigt populär när den började delas ut gratis till alla hushåll i Stockholm på lördagar. 

Över en natt förlorade Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet en stor del av sina 

bostadsannonser. I och med detta började priserna pressas och det startades ett litet tidningskrig. 

I december 2007 beslöt dock Metro Bostad att lägga ned sin verksamhet och tidningskriget dog. 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet fick i och med detta tillbaka sina gamla annonsörer.  

Fastighetsmäklarnas mening kring marknadsföringsprocessen 

Internet kontra press 

 
De flesta mäklare annonserar ut alla objekt både i tidningen och på Internet men en del har olika 

annonspaket för säljaren att välja mellan vilket betyder att det då är upp till säljaren var de vill att 

objektet ska synas. Även då de allra flesta hittar sin bostad via nätet idag så finns det naturligtvis 

de som fortfarande inte har tillgång till Internet eller inte behärskar användningen och därför 

letar efter sin bostad i bostadsbilagorna istället. Att annonseringen fortfarande  väger så tungt i 

tidningarna beror till stor del på att säljarna fortfarande tycker att det är viktig att synas i 

tidningen menar Pia Widell Cordén, marknadschef på Fastighetsbyrån. Vidare så är 

annonseringen i tidningen en relativt liten kostnad som inte påverkar mäklararvodet i så hög 

grad. Pia menar också att det handlar om att det är en chans för mäklarna att synas. 

Annonskostnaderna har pressats de senaste åren vilket gör att de också kan ha större annonser. 

                                                 
54 Sundling, Janne ”Tidningarna kvar som mäklarnas första val”,  http://www.notar.se/info/newsarchive.aspx ,     
2008-02-11 
 



32 

 

Mäklarna profilerar sig här genom att visa vilken typ av bostäder man är bra på samt att man 

även visar hur stor man är. 55 

Syftet med tidningsannonseringen är att ge säljaren en heltäckande mäklartjänst med bred 

marknadsföring allt för att nå så många tänkbara köpare som möjligt. En stor fördel med 

bostadsbilagorna menar Fastighetsbyrån är att det är en etablerad marknadsplats där man når 

konsumenten under hela processen.56 

Det är också så att annonseringen på Internet ofta startar innan annonseringen i tidningen. 

Objekten läggs ofta ut på Internet några veckor innan visningen medan de  i tidningen 

annonseras först den veckan som det är visning. Tidningen är ett bra komplement till Internet. 

Många som letar ny bostad söker aktivt på Internet för att se när det kommer in något nytt eller 

för att följa någon budgivning och kolla prisutvecklingen i området. Till helgerna kommer sedan 

bostadsbilagorna som man gärna ögnar igenom för att se att man inte missar något. 57 

Konkurrensen bland bostadssajterna 

 
Vad fastighetsmäklarna anser om den nya konkurrensen som Hemnet har fått på Internet är lite 

beroende på på vilket företag mäklarna arbetar. Om de arbetar för en av de två 

fastighetsförmedlingarna som är delägare av Hemnet känner man lite mer motstånd jämfört med 

dem som bara har ett indirekt delägande genom att vara medlemmar i Mäklarsamfundet. 

”Generellt är det alltid utvecklande med konkurrens och bostadssökarna får avgöra hur de helst 

vill göra sina sökningar. Dock är det bra för användarna att de slipper hoppa mellan olika sajter 

för att få hela utbudet. Många olika aktörer med olika delar av utbudet är ingen bra utveckling. 

När det gäller Booli vänder vi oss emot att de länkar till våra objekt utan tillåtelse” ,det menar 

Marianna Strömdahl och Johan Vesterberg som jobbar på Fastighetsbyrån som är en av 

delägarna till Hemnet.58 Medan andra menar att ett ökat utbud bara är positivt och gör att det 

finns en modell som passar alla kunder. Fastighetsmäklaren Anders Thorell, VD på Bjurfors, ser 

stora fördelar med nya sajter som Booli ”Mäklarsamfundet borde välkomna konkurrens. Jag 

förstår deras agerande som delägare i Hemnet, men inte som branschförbund. Vi tänkte inte be 

Booli ta bort länkarna till oss”.59 

Internet för bostadssökande 

Ur kundens perspektiv har Internet underlättat avsevärt. För köparen ger annonseringen väldigt 

mycket mer information om ett objekt mot vad som kommer fram i en tidningsannons. Kunden 

                                                 
55 Thorén, Anders ”Annonseringen vägen tungt”, Mäklarvärlden nr.1 mars 2008, s.5 
56 Strömdahl, Marianne. Marknad/Information, Fastighetsbyrån, Intervju 2008-04-30 
57 Bonerud Zettergren, Maria. Rekryteringsansvarig Erik Olsson Fastighetsförmedling, Intervju 2008-05-05 
58 Vesterberg, Johan. Pressansvarig Fastighetsbyrån, Intervju 2008-04-30 
59 Peo ”Hemnet till attack mot nya konkurrenten Booli”, bostan.se,  2008-02-25 
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får direkt en mycket klarare bild av hur bostaden ser ut och kan lättare veta om det är intressant 

eller inte, redan innan visningen. I objektbeskrivningen på Internet får man all viktig information 

om standard, planering, läge/omgivning etc direkt, en information som man tidigare fick först 

med prospektet på visningen.60 Genom annonseringen i tidningen kan man som köpare få ett bra 

första intryck men det är i tidningen väldigt knapphändig information och oftast bara en bild. 

Tidningen är dock ett bra komplement till Internet, annonsen i tidningen kan som sagt ge ett bra 

första intryck vilket kan styra kunden vidare till Internet för att där titta närmare på objektet för 

att se om man sedan vill gå vidare med visning. 

Ser man istället till säljaren så är bostadsbilagorna den viktigaste marknadsföringskanalen för att 

fånga deras intresse. Här kan man som mäklare profilera sig och visa vad man är bra på. Som en 

större fastighetsförmedling har man även en bra möjlighet att visa hur stor man är genom att ha 

många annonssidor i tidningen. Säljarna har med Internets hjälp en bra möjlighet att via 

mäklarnas hemsidor bilda sig en uppfattning om vad de erbjuder innan man bestämmer 

vilken/vilka man vill kontakta. 

                                                 
60 Strömdahl, Marianne. Marknad/Information, Fastighetsbyrån, Intervju 2008-04-30 
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Analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras marknadsföringsprocessen inom fastighetsmarknaden. 

Vidare diskuteras för- och nackdelar av bostadsannonsering på Internet och i press och den 

hårdnande konkurrensen. Uppdelningen i detta kapitel följer strukturen i Teori- och 

Empiridelen. 
 

Marknadsföringsprocessen 

Segmentering 

Det är viktigt inom marknadsföringen att analysera marknaden och dela in marknaden i olika 

grupper efter kunders olika behov och önskemål. Som fastighetsmäklare delar man naturligt in 

marknaden geografiskt genom att man förmedlar bostäder lokalt på orten. Man skulle även 

kunna tänka sig en demografisk indelning då personer i olika åldrar och familjesituationer ofta 

har olika behov. De fyra fastighetsförmedlingar som jag har tittat närmare på i mitt arbete är alla 

stora mäklarbyråer med en liknande segmentering när man ser till Stockholmsområdet. Man kan 

se vissa skillnader i hur de delar in marknaden i Stockholm men större skillnader om man istället 

ser till hur de arbetar i Sverige. 

Erik Olssons och Bjurfors fastighetsmäklare sitter samlade i ett kontor i centrala Stockholm, de 

båda förmedlar fastigheter i storstadsregionerna i Sverige. I Stockholm kan man se att de båda 

fastighetsförmedlingarna arbetar utifrån en liknande indelning med förmedling av fastigheter 

inom och utanför tull, en geografisk segmentering. Både Bjurfors och Erik Olsson förmedlar 

både villor och lägenheter dock känns det som att Erik Olsson gör en större satsning på 

lägenheter inom tull och vill ses som en av de främsta innerstadsmäklarna medan Bjurfors har en 

vidare satsning på hela storstockholmsområdet. Som innerstadsmäklare kan man även se en 

demografisk indelning då innerstaden mer lockar den yngre kundgruppen. Ser man till hur Erik 

Olsson och Bjurfors har delat in marknaden i hela Sverige så är det en större skillnad dem 

emellan då Erik Olsson bara är aktiva i Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och 

Malmö men Bjurfors, som också är aktiva i dessa tre städer också har satsat på storstadsbornas 

mest attraktiva semesterorter i Sverige såsom Åre, Österlen och Gotland. Således kan man säga 

att Bjurfors har segmenterat marknaden geografiskt men också demografiskt genom att man 

satsar på storstadsbefolkningen och här en viss kundgrupp.61 

Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling har båda flertalet lokalkontor runtom i 

Stockholm varvid deras mäklare sitter med god lokalanknytning till deras säljområden. Varje 

lokalkontor säljer inom dess geografiska område vilket i sig är en del i segmenteringen men om 

                                                 
61 Erik Olsson Fastighetsförmedling, http://www.erikolsson.se 
    Bjurfors, http://www.bjurfors.se  
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man ser till företagen och dess segmentering i Stockholm så är de likt Bjurfors breda med 

försäljning av villor och lägenheter i innerstaden liksom i Stockholms förorter.62 

Allokering/Målmarknadsföring 

Genom målmarknadsföringen tittar man på vilket eller vilka delsegment man vill rikta sig mot 

och hur man ska nå ut till det segmentet. Som fastighetsmäklare arbetar man oftast lokalt inom 

orten varigenom man delar in marknaden geografiskt. Kontoren i Stockholm arbetar med 

försäljning av bostäder i Stockholmsregionen men här har de allra flesta fastighetsförmedlingar 

lokala kontor i de olika stadsdelarna och/eller förorterna. Genom den geografiska indelningen 

kan man tala om en marknadsspecialisering då man vill koncentrera sig på ett visst område och 

tillfredsställa kunderna inom detta område.  Den här geografiska indelningen är viktig då det 

uppskattas från spekulanter och säljare att fastighetsmäklaren känner till trakten väl. Inom 

bostadsbranschen kan man även dela in marknaden demografiskt, genom att specialisera sig på 

försäljning av exempelvis villor riktar man sig till barnfamiljer och genom att sälja mindre 

lägenheter i innerstaden är målgruppen yngre personer. Här talar man om 

ensegmentskoncentration då företaget säljer exempelvis villor i Bromma. 

Inom Erik Olsson kan man tala om produktspecialisering där man främst satsar på 

innerstadslägenheter, man säljer även till viss del villor men jag menar ändå att man satsar på 

produktspecialisering inom Erik Olsson genom att vara en innerstadsmäklare. Bjurfors jobbar 

utifrån en selektiv specialisering genom att man vill tillfredsställa storstadsbefolkningen dels 

med deras permanenta boende men också deras semesterboende och här har Bjurfors valt att 

arbeta inom de områden i Sverige som storstadsbefolkningen är intresserade av. När det gäller 

Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling så täcker de hela marknaden genom att vara 

aktiva i hela Storstockholm och där förmedlar likväl lägenheter som villor och fritidshus. 

Differentiering/Positionering 

Fastighetsförmedling Erik Olsson är ett bra exempel i Stockholm på en fastighetsförmedling som 

vill differentiera sig genom att vara unik jämfört med dess konkurrenter. Detta genom allt från att 

servera det godaste kaffet serverat med en liten biscotti till alla kunder som kommer in, till det 

designerinredda kontoret på Sveavägen, till att erbjuda den överlägset bästa mäklartjänsten 

utförd av mycket välutbildad och kompetent personal. Ett annat sätt som fastighetsmäklare i 

Stockholm differentierar sig är genom att sälja unika objekt såsom skärgårdsobjekt eller 

paradvåningar på de bästa adresserna i innerstan. Mäklarfirman Bjurfors har positionerat sig som 

en av de ledande storstadsmäklarna och är unika genom att de även erbjuder 

storstadsbefolkningen semesterbostäder på de fritidsorter i Sverige som är mest attraktiva för 

storstadsborna. Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling satsar mer på att vara 

rikstäckande med många lokala kontor för att kunna tillfredsställa och möta alla kunders olika 
                                                 
62 Fastighetsbyrån, http://www.fastighetsbyran.se 
    Svensk Fastighetsförmedling, http://www.svenskfast.se  
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behov. Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling positionerar sig genom sina välkända 

namn och är unika genom att mäklarna har en bred kunskap inom det område de arbetar. 

De fyra P:na 

Produkt 

Produkten som fastighetsmäklare säljer är mäklartjänsten, det vill säga förmedling av bostäder. 

Tjänsten ser i stort sett lika ut hos alla traditionella fastighetsförmedlingar, den största skillnaden 

är priset för tjänsten. Med traditionella fastighetsförmedlingar menas fastighetsförmedlingar som 

Bjurfors och Fastighetsbyrån, fastighetsförmedlingar med lokala kontor. Idag erbjuds det även en 

enklare och betydligt billigare form av mäklartjänst genom de Internetmäklare som har kommit 

de senaste åren. 

Värdering, annonsering, försäkring/besiktning, visning, budgivning och kontraktskrivning är 

begrepp som återkommer i samtliga av Erik Olsson, Bjurfors, Fastighetsbyrån och Svenska 

Fastighetsförmedlings beskrivning av deras mäklartjänst. Att här vara unik och urskilja sig från 

de andra är svårt. Erik Olsson är unika om att ha fyra timmar långa visningar på söndagar, de vill 

även urskilja sig genom att anlita en proffsfotograf till fotograferingen av bostäderna då första 

intrycket är väldigt viktigt. Den största konkurrenssynpunkten när det gäller produkten inom 

fastighetsförmedling är hur den utförs och hur kompetent personalen är och det är något som 

måste upplevas och ofta sprids från mun till mun. 

Plats 

Platserna där mäklartjänsterna finns tillgängliga är bland annat fastighetsförmedlingarnas kontor 

som många gånger  finns representerade på ett flertal ställen runtom i Stockholm. Här har 

Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling fördel i att vara belägna lokalt där bostäderna 

ska säljas. Genom annonsering i skyltfönstret blir de synliga för förbipasserande och många 

gånger vill man flytta inom det område man redan bor. Erik Olsson och Bjurfors som har alla 

sina fastighetsmäklare placerade på ett och samma kontor har här inte samma möjlighet att synas 

men vinner väl istället andra fördelar inom kontoret av att sitta tillsammans. 

Utöver mäklarnas kontor är idag Internet en mycket viktig mötesplats, Internet har möjliggjort att 

säljare själva kan hitta mycket information om mäklarnas tjänster. Samtliga fyra mäklarfirmor är 

tillgängliga på Internet. Internet gör att man även från andra platser kan få information om en 

fastighet som är till salu varför det kanske inte längre är av samma vikt att vara placerade lokalt 

på platsen där försäljningen äger rum. 

Påverkan 

Även här har Internet haft en viktig roll, genom Internet kan fastighetsmäklare marknadsföra sig 

dels genom sin egen hemsida men också på de olika bostadssökmotorerna. Även andra 

sökmotorer såsom Google.se underlättar för fastighetsförmedlingarna att synas och hittas av 
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konsumenterna. Andra marknadsföringsaktiviteter som inom fastighetsbranschen är viktiga för 

att påverka och nå konsumenterna är att synas i tidningar och bostadsbilagor och direktreklam i 

form av reklamutdelning till boende i ens arbetsområde. 

Erik Olsson, Bjurfors, Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling syns alla på Internet och 

här kan man inte se någon större skillnad dem emellan, även om det finns skillnad på hur bra 

hemsidor de har. I pressen syns de också, här kan man dock se skillnad i hur mycket de satsar på 

tidningsannonsering. Erik Olsson som låter en fotograf ta alla bilder syns väldigt bra i 

tidningarna och det märks tydligt att de satsar mycket på marknadsföringen i press. Bjurfors och 

Fastighetsbyrån är i mina ögon de som utav dessa fyra mäklarfirmor är minst synliga medan 

Svensk Fastighetsförmedling de senare åren har kommit att marknadsföra sitt företag mer. 

Svensk Fastighetsförmedling har blivit mer synliga i pressen genom en stor 

marknadsföringskampanj ”från ett läge till ett annat”, kampanjen har även synts på stan på 

reklamaffischer och nu även på TV. 

Pris 

Priset för mäklartjänsten kan variera ganska mycket, dock ser detta inte ut att vara det klart 

avgörande för vilken mäklare konsumenten väljer. De allra flesta mäklarfirmor använder inte ett 

fast pris utan en viss procent av priset de får ut av försäljningen. 

En mycket viktig del i hur man som företag kan påverka är genom att utföra tjänsten bra. Om 

kunderna är nöjda med vad de får så sprider de det till omgivningen och företaget får genom det 

nya kunder. Är kunderna nöjda så spelar inte priset så stor roll, det är viktigare att man känner att 

man får vad man betalar för.  

 

Internet 
Att Internet har påverkat samhället i stort är tydligt, både om man ser privat och inom företagen. 

Mycket har förenklats med tillgången till Internet, inte minst informationssökandet. I dagens 

samhälle använder man Internet och datorer redan från mycket ung ålder och barnen växer in i 

IT-samhället. För företagen har Internet gjort det möjligt att marknadsföra sitt företag och sina 

produkter och/eller tjänster på ett enkelt sätt genom att ha en egen hemsida. Men även utan att ha 

en hemsida finns kontaktinformation till företaget via Internet, det är betydligt enklare idag att 

hitta information om olika företag än det har varit tidigare. Vilket gör att genom Internet så blir 

det lättare för företag att synas och marknadsföra sig själva. Internet har även öppnat upp för en 

hel del nya företag som bara finns att hitta på Internet. Här har vi alla Internetbutiker liksom 

söktjänster som Hemnet och Booli. 

 

Internet i sig har möjliggjort en väldigt bra publicering av objekten. Här har fastighetsmäklarna 

möjlighet att lägga ut all viktig information om objektet och spekulanterna får en mycket bättre 
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bild av vad det är för typ av bostad som annonseras ut. Sökmotorerna som finns gör det möjligt 

för köpare att på ett enkelt sätt leta upp bostäder till salu inom det område man är intresserad av. 

Man kan dessutom, genom de olika sajterna, få reda på vad liknande försäljningar i området har 

gått för, prisstatistik, räkna ut boendekalkyler etc. För de sökande har Internet underlättat 

betydligt genom att du kan ta reda på väldigt mycket information genom informationssökning på 

sajterna. Med Internet som marknadsföringskanal når man även ut till fler än genom tidningarna. 

I tidningarna annonserar man lokalt men med Internet når man ut till alla, vilket leder till att även 

kunder i andra städer, som ämnar flytta till aktuell stad, nås. 
 

Bostadssökmotorer 
 
Hemnet har kommit att bli en stor och viktig länk mellan fastighetsmäklare/säljare och köpare. 

Idag hittar de allra flesta sina nya bostäder via Internet, och då oftast Hemnet.63 Att Hemnet har 

lyckats så bra jämfört med exempelvis Bovision har till största delen att göra med att man vid en 

sökning på Hemnet får upp fler objekt än vid samma sökning på Bovision. Det är naturligt att vi 

helst använder den sajt där vi kan se hela utbudet.  Att antalet träffar kan skilja sig mellan dessa 

två sajter beror på att mäklarna måste ladda ner objekten till dessa sajter och alla 

fastighetsmäklare använder sig av Hemnet men inte av Bovision. Detta kan ha sin förklaring i att 

sajten ägs dels av Mäklarsamfundet och dels av Fastighetsmäklarförbundet, det vill säga indirekt 

av alla fastighetsmäklare som är medlemmar i dessa förbund.   

 
Nu har konkurrensen ökat för Hemnet med två nya bostadssajter. ”Ur konkurrenssynpunkt är det bra 

med flera nätsajter. Då måste sajterna hela tiden vässa sig för att vara bäst och få flest besökare. 

Men som stressad konsument vill man ha ett begränsat urval. Man hinner inte leta på alla sajter. Så 

fram för en snabb och enkel teknik till bostadsletarna med många enkla sökmöjligheter”.64 Hur 

framtiden ser ut för de båda nya sajterna Booli och Bospindeln återstår dock att se, men då de 

fungerar på ett sådant sätt att de söker upp all information med indexeringsteknik över Internet, 

vilket betyder att fastighetsmäklarna inte själva behöver ladda upp objekten till dessa sajter, ser 

jag ändå att de har en bra möjlighet att överleva. En sökning på Booli och Bospindeln bör ge lika 

många träffar som en sökning på Hemnet. I dagsläget är det sajten Bospindeln som med 50 000 

länkar vinner över de andra men då har de sökning även på privatannonser vilket inte finns med i 

sökningar på Hemnet.65 Det största hotet som jag ser mot de två nya sajterna är att 

Mäklarsamfundet hotar med att stämma dem. Att Mäklarsamfundet pratar om att stämma Booli 

har varit på tal länge men nu har man även fått upp ögonen för den ännu nyare sajten 

Bospindeln. Här har man dock ett problem i att grundaren av Bospindeln har hållt sig annonym, 

men jakten är igång. Enligt en intervju med Lars Kilander på Mäklarsamfundet så har man långt 

                                                 
63 Strömdahl, Marianne. Marknad/Information, Fastighetsbyrån, Intervju 2008-04-30 
64 Bonerud Zettergren, Maria. Rekryteringsansvarig Erik Olsson Fastighetsförmedling, Intervju 2008-05-05 
65 Bospindeln, http://www.bospindeln.se  
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ifrån lagt ner stridsyxan mot Booli och har nu alltså även tagit upp jakten mot Bospindeln. Att 

möta framgång i en eventuell domstol mot Bospindeln är enligt Lars Kilander överhängande. 

”Problemet är ju att sajten är registrerad i Panama tror jag. Booli har åtminstone fördelen att 

det finns företrädare för bolaget. Bospindeln  är mycket värre. Den kränker ju upphovsrätten i 

och med att man indexerar bilderna. Vi jagar de som är bakom. Möjlighet till framgång i 

domstol ganska given. För att det är så flagrant övertramp av upphovsrätten”.66 Framtiden för 

sajterna känns med detta oviss, speciellt för Bospindeln.  

 

Även då jag verkligen ser fördelar med de nya sajterna då de är betydligt enklare sökmotorer än 

Hemnets lite föråldrade sajt, så tror jag att de kommer att ha svårt att bli så stora som Hemnet. 

Folk är efter många års användning vana att gå in på Hemnet för att studera utbudet av bostäder. 

Att man sedan listar alla typer av annonser, till exempel privatpersoners, som kommer upp på 

samma sajt kan dock så klart vara en fördel. Dock så har jag en bild av att de flesta som går i 

köptankar nog gärna ser att det är en fastighetsmäklare som hjälper till med försäljningen. Det är 

troligen även så att i och med konkurrensen så börjar Hemnet se över sin sajt och förmodligen så 

leder det till att man utvecklar sajten för att hålla kvar sin position och för att inte riskera att 

förlora användare - en del ändringar har vi exempelvis redan sett och det kommer förmodligen 

bli fler.   

 

Det är tydligt att Hemnet är rädda för hur deras situation kan förändras, som Lars Kilander på 

Mäklarsamfundet sa; ”Hemnets position riskeras. Helt avgörande för utvecklingen framåt är att 

Hemnet förblir starkt och framgångsrikt. Idag är Hemnet den ojämförligt största 

marknadsplatsen för bostäder och uppfyller väl målsättningen att vara den enda 

marknadsplatsen som är heltäckande och den enda som behövs”.67 Som svar på Lars Kilanders 

uttalande sa Jens, grundare av sajten Bospindeln: ” Lars Kilander har själv sagt att han bara vill 

ha en sajt för bostäder och det finns nu. Jag har byggt ett ställe med samtliga annonser – så han 

borde vara nöjd”.68 VD på Booli, Peo Nilsson menar på att det är helt absurt hur 

Mäklarsamfundet resonerar ”...det är som att det bara skulle finnas en dagstidning eller ett 

bilmärke. Marknaden får väl avgöra om det finns plats för två eller tjugo aktörer”.69  

 

Jag kan ändå hålla med Lars Kilander lite i hans uttalande att det är bättre att allt är samlat på en 

och samma sajt, det är klart jobbigare att behöva gå in på flera olika sajter för att se hela utbudet, 

dock så borde det kunna finnas fler än en sajt som faktiskt visar allt, men som har olika 

kringtjänster. Om till exempel Hemnet och Booli har lika många träffar så kan folk använda sig 

av den sajten som man tycker bäst om. Men om en sajt alltid har många fler träffar blir det 

naturligtvis så att man föredrar att använda den, tidigare fanns det till exempel rätt många olika 

                                                 
66 Rothstein Sylvsten, Helene ”Mäklarsamfundet till ny attack”, Realtid.se 2008-05-14 
67 Rothstein Sylvsten, Helene “Monopolkrig mellan bostadssajter”, Realtid 2008-02-21 
68 Rothstein Sylvsten, Helene ”Ännu en bostadssajt utmanar Hemnet”, Realtid.se 2008-03-25 
69 Sundsten, Petter ”Mäklare rasar mot nystartad bosajt”, Metro 2008-02-27 
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sökmotorer på Internet men eftersom man hela tiden fick flest träffar på Google så använder sig 

folk helst av den. Sedan kan olika sökmotorer vara bra inom olika områden. Hur det än går för de 

nya sajterna Booli och Bospindeln framöver så tror jag det bara gör Hemnet gott med lite 

konkurrens om det leder till att de nu börjar utveckla sin sajt till en mer användarvänlig 

upplevelse. 
 

Fastighetsmäklarnas hemsidor 
 

Med ett ökande antal mäklarfirmor och tuffare konkurrens blir marknadsföringen ännu viktigare. 

Genom en perfekt ihopsatt marknadsföringsmix menar Philip Kotler att man får ett bättre 

resultat.70 Med de fyra P:na till hjälp – Produkt, Plats, Pris och Påverkan – har man en god 

möjlighet att positionera sig gentemot konkurrenterna. Produkten/tjänsten är i det närmaste 

densamma på alla mäklarbyråer, dock kan man se stora skillnader i priset. Erik Olsson 

Fastighetsförmedling är ett exempel på en byrå som ger ”mer för mer” medan de nya 

Internetmäklarna är ett exempel på ”mindre för mycket mindre”. 71 Internetmäklarnas tjänster är 

avsevärt billigare men du får också mindre hjälp med din försäljning. Platsen har i och med 

Internet förändrats avsevärt, genom Internet når annonseringen ut till hela kundmarknaden även 

de som inte är bosatta i Stockholm vilket underlättar för folk som ska flytta till en ny stad. Det 

gör det även bättre för säljarna som nu lättare kan jämföra mäklarfirmorna mot varandra genom 

informationen som är tillgänglig på Internet. 

 

Vikten av att ha en bra hemsida ökar ju mer trafik som styrs till den. För fastighetsmäklarna 

torde antalet besökare öka i och med att de nya sajterna Booli och Bospindeln direkt länkar till 

mäklarnas hemsidor. Som spekulant på bostäder vill man ta del av hela utbudet vilket gör att de 

allra flesta letar efter objekt på sajter som Hemnet som samlar alla mäklares objekt varför man 

kanske inte så ofta går direkt in på en mäklares hemsida.  

 

Flertalet av de aktuella mäklarbyråerna har en funktionell hemsida där det går att göra sökningar 

efter bostäder direkt på deras hemsida. Utifall att man har sett en intressant bostad i en 

tidningsannons kanske man väljer att gå direkt in på den fastighetsmäklarens sida och söker upp 

objektet varför det redan tidigare har varit viktigt med en bra sajt. Jag tror dock att man nu 

kommer att känna att det är ännu viktigare att satsa på sajten och se till att den klarar hög 

belastning. Utifall den nya mäklarlagen blir ett faktum med möjlighet till kringtjänster för 

fastighetsmäklarna kan även det göra att fler besöker deras hemsidor.  

                                                 
70 Kotler, Philip ”Principles of Marketing” (2005) s.34 
71 Kotler, Philip “Principles of Marketing” (2005) s.429 
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Press 
Mäklarna satsar nästan hela sin marknadsföringsbudget på annonsering i dagstidningarna. Detta 

är en viktig del i marknadsföringen för företaget, att bygga upp sitt eget varumärke är något som 

blir viktigare och viktigare inom fastighetsförmedlingsbranschen i och med den hårdnande 

konkurrensen. Tidigare marknadsförde fastighetsmäklarna sina objekt enbart genom 

dagspressen. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet hörde till de stora i Stockholmsområdet 

och dessa innehöll, en gång i veckan, tidigare på söndagar, alla veckans visningar. Annonserna 

var då förhållandevis små och bestod av en liten svart/vit bild och några rader text. Av texten 

framgick i princip var bostaden låg, hur många rum det var, månadsavgift, utgångspris och 

visningstid. Idag annonserar man mer i tidningarna med fler och större annonser.72 

Fastighetsmäklarna ser tidningarna som ett bra komplement till Internet, de allra flesta köpare 

hittar idag sin bostad på Internet men säljarna vill även att objektet ska synas i tidningarna, man 

menar också att många följer bostadsmarknaden och prisutvecklingen genom tidningarna.73 

 
Internet har kommit att bli en väldigt stor del i marknadsföringsprocessen. Det har på flera sätt 

förenklat både för fastighetsmäklarna och köparna. Men inte bara det, Internet har även medfört 

pressade priser på bostadsannonseringen i pressen, vilket har gjort att bostadsbilagorna ser helt 

annorlunda ut idag. Med pressade priser kan mäklarna använda sig av större annonser och med 

större annonser syns man bättre. Här har fastighetsmäklarna en stor möjlighet att påverka genom 

sin annonsering. Annonseringen i tidningarna är mer synlig än annonseringen på Internet varför 

det är lättare att påverka och positionera sitt företag genom tidningarna. Idag satsar 

fastighetsmäklarna mycket på sina annonser i tidningarna, med stora  annonser, flera bilder i färg 

och mer annonstext. Varje mäklarbyrå vill ha så många sidor som möjligt i bostadsbilagorna för 

att profilera sig och därigenom skapa den bild man vill att konsumenten ska ha om företaget.74 

Några som har positionerat sin produkt väl är Skeppsholmen Fastighetsmäkleri och Residence 

Fastighetsmäkleri som båda är mäklarbyråer som säljer exklusiva bostäder, vilket tydligt syns då 

du bläddrar igenom en bostadsbilaga. Med en stark positionering visar man tydligt inom vilket 

område man härskar och med en stark positionering har man möjlighet att ta ut ett högre pris för 

tjänsten. 

Mäklarfirman Notar är ett annat lysande exempel på hur viktigt fastighetsmäklarna tycker det är 

med tidningsannonseringen idag. Med en egen bilaga, Notar Bostad, i Dagens Nyheters 

bostadsbilaga, som utkommer en gång i veckan, når de 900 000 läsare.75 Notar satsar stort på sin 

marknadsföring de har även en kampanj i tidningarna och på stortavlor vilken man vill ska leda 

folk till bilagan Notar Bostad. ”Notar Bostad fungerar otroligt bra, objekten uppmärksammas 

och kunderna får bra slutpriser. Genom samarbetet med DN går vår tidning ut till sammanlagt 

                                                 
72 Strömdahl, Marianne. Marknad/Information, Fastighetsbyrån, Intervju 2008-04-30 
73 Bonerud Zettergren, Maria. Rekryteringsansvarig Erik Olsson Fastighetsförmedling, Intervju 2008-05-05 
74 Kotler, Philip ”Principles of Marketing” (2005) s.432  
75 Westman, Marlene. Projektledare Dagens Nyheter annonsförsäljning. Intervju 2008-05-06 
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900.000 läsare i Stockholm” säger Jonas Lindell, vice VD på Notar.76 Det här är ett bra sätt för 

en mäklare att synas och visa vem man är. Ska du sälja din bostad så är det lätt att dra sig till 

minnes de mäklarfirmor som synts mest och då du vill att så många spekulanter som möjligt ska 

se just din bostad så blir det lätt så att du lägger förtroendet hos ett av detta bolag/varumärken. 

Jag vill mena att det är det huvudsakliga målet med tidningsannonseringen idag.   

 
En tänkbar utveckling av bostadsbilagorna är att de mer och mer kommer innehålla artiklar om 

boende och inredning etc men också annonsering från mäklarna om deras kringtjänster som 

kommer att komma mer och mer om förslaget om kringtjänster i den nya mäklarlagen går 

igenom. Pia Widell Cordén som är marknadschef på Fastighetsbyrån tror att det kommer leda till 

en mer produktorienterad reklam från mäklarföretagen.77 Med det sagt känns det som att Svenska 

Dagbladet gör en väldigt god satsning i rätt riktning med magasinet. 

                                                 
76 Sundling, Janne ”Tidningarna kvar som mäklarnas första val”, http://www.notar.se/info/newsarchive.aspx,   
2008-02-11 
77 Thorén, Anders ”Annonseringen väger tungt”, Mäklarvärlden nr.1 mars 2008, s.5 
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Reflektioner 

I detta avslutande kapitel sammanfattar jag min studie med mina reflektioner kring studiens 
resultat. 
 
I dagsläget ser det ut som att de båda marknadsföringskanalerna inom bostadsmarknaden är lika 

viktiga, dock med olika huvudsyften. Ser man på just försäljningen och annonseringen av objekt 

är det i dagens IT-samhälle viktigt att synas på Internet. Dels på bostadssajter som Hemnet och 

Booli men det är även viktigt att ha en bra fungerande hemsida. Mäklarbyråernas hemsidor 

måste vara anpassade både för köpare och säljare med information om vad deras mäklartjänster 

innehåller samt en funktionell sökmotor för aktuella bostäder till salu.  Tidningsannonseringen är 

viktig framförallt för att marknadsföra företaget, det är ett sätt för fastighetsmäklare att synas för 

dem som ska anlita en mäklare för att sälja sin bostad. ”Sida upp och sida ner med 

”objeksannonser” i bostadsbilagorna syftar inte primärt till försäljning. Målet är istället att visa 

potentiella kunder att just det egna mäklarföretaget eller kedjan är den perfekta partnern för den 

som vill sälja sin bostad”.78 Utvecklingen av tidningsannonserna tyder på att konkurrensen har 

blivit hårdare i mäklarbranschen. Idag måste du som mäklare verkligen synas för att få kunder. 

När folk väljer mäklare idag så handlar det inte så mycket om priset på tjänsten utan mer om 

vilka som profilerar sig bäst, därutöver är det många som går på rekommendationer.  

 
Att man idag ser att utvecklingen har gått helt åt motsatt håll mot vad man trodde när Internet 

kom kan man fundera lite över.  Det är tydligt att fastighetsmäklarna satsar mycket pengar på 

tidningsannonserna och det är ju ett mycket bra sätt för företagens egen marknadsföring. Syns de 

mycket i bostadsbilagorna blir de också populära hos många som ska sälja sin bostad. Det är 

även så att annonspriserna har pressats dels av att Internet kom men även för den hårda 

konkurrensen tidningarna emellan. Bläddrar du igenom en bostadsbilaga så är nästan de största 

intrycken de snygga annonserna och mäklarnas namn, mer än själva bostäderna. Är du däremot 

ute på Internet på någon av sökmotorerna för bostäder så är det först när du går in på ett specifikt 

objekt som du ser vilken mäklare det är. Här har man alltså fokus på bostäderna. Skulle jag sälja 

min bostad så skulle jag helt klart välja en som satsar på bra och snygga annonser även om det 

sen när det väl kommer  till kritan är på Internet den blivande köparen hittar min bostad och 

egentligen inte ens ser tidningsannonsen. 

Att Internet är en marknad där dagens konsumenter letar efter bostäder och tidningarna är en 

marknad där mäklarna profilerar sig tycks stå klart. För konsumenterna har Internet underlättat 

avsevärt när det gäller att leta efter en ny bostad. När det sedan kommer till marknadsföringen av 

mäklarföretagen så har den kommit att bli viktigare i och med den hårda konkurrensen och här 

behövs tidningarna. Tidningarna har, när det gäller marknadsföringen, en hårdare 

                                                 
78 Strömdahl, Marianne. Marknad/Information, Fastighetsbyrån, Intervju 2008-04-30 
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genomslagskraft. I tidningarna är man mer synlig. För att synas på Internet måste konsumenten 

först veta om att man finns. 
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Bilaga 1.  

 

Intervju – Fastighetsmäklare 

 

1. När ni annonserar ut era lägenheter, använder ni er då både av internet och tidningar? 

 

2. Har ni olika annonspaket att välja mellan för säljaren, är det upp till honom/henne var 

lägenheten ska annonseras ut? Eller annonseras alla lägenheter ut både på internet och i 

tidningar? 

 

3. Tycker ni att tidningarna har blivit mindre viktiga sedan internet?  

 

4. Annonserar ni lika mycket i tidningarna idag som innan internet? 

  

5. Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? Tror ni att internet kommer ta över mer och 

mer? 

  

6. På vilka sajter annonserar ni ut era lägenheter? I vilka tidningar annonserar ni? 

 

7. Hur ser ni på att det kommer in fler aktörer, såsom Booli på internetmarknaden?  
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Bilaga 2.  

 

Intervju – Dagens Nyheter 

 

1. Hur många hushåll går tidningen ut till? 

 

2. Hur många gånger i veckan innehåller tidningen bostadsannonser? 

 

3. Hur ofta kommer bostadsbilagan ut? 

  

4. Innehåller bostadsbilagan något utöver bostadsannonser? 

  

5. Hur har utvecklingen sett ut när det gäller annonserandet av bostäder i er tidning?  

 

6. Kan ni se någon skillnad i utvecklingen sedan internet kom? Eller annonseras det 

fortfarande lika mycket bostäder i tidningen trots internet? 

 

7. Hur har utvecklingen sett ut när det gäller priset på annonserna? Har ni behövt justera 

priset med anledning av internet? 

 
 


