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are there other factors that make the choice?

Method: This study is made from a qualitative method including interviews
where the empery is based on the theory. The theory is based on
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Results and conclusions: What made vendors choose Internet estate agents instead of
traditional estate agents were the lower price of the service. We
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Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att den ska bidra till en djupare
förståelse kring varför Internetmäklare övervägs och väljs av
bostadssäljare. Vårt intresse kring Internetmäklare gjorde att valet
föll på att undersöka dessa närmare. Är det priset som avgör eller
finns det andra faktorer som styr valet?

Metod: Studien är uppbyggd kring en kvalitativ metod med intervjuer där
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1 Inledning
Välkommen som läsare till denna uppsats, vi hoppas att det blir en trivsam och lärorik
läsning. Vi har valt att börja varje kapitel med ett inledande stycke där vi talar om vad du kan
läsa om i just det kapitlet. I detta första kapitel ger vi en bakgrund till valet av ämne för
arbetet samt en tillhörande problemformulering och syfte. Här kan du också läsa om
företaget Privatmäklaren och varför vi valde detta företag i vår uppsats.

1.1 Bakgrund

Internet har öppnat upp nya vägar och möjligheter för många branscher, där ibland
fastighetsmäklarbranschen. Hemnet, med bostadsannonser på Internet, har nu funnits i flera
år. Nu har ännu ett steg tagits och under de senaste åren har det dykt upp ett nytt fenomen
inom fastighetsmäklarbranschen, Internetbaserade fastighetsmäklarföretag, så kallade
Internetmäklare.

En Internetmäklare är en registrerad fastighetsmäklare som till ett lägre arvode än en
traditionell mäklare förmedlar bostäder över hela landet där kunden (säljaren) gör vissa delar
av förmedlingsarbetet själv. Säljaren träffar aldrig mäklaren under försäljningen utan all
kontakt mellan dem sker via telefon och e-mail. Att Internetmäklarna kan ta ut en lägre
provision än de traditionella mäklarna beror dels på att kunden (säljaren) är medproducent av
tjänsten vilket leder till att företagets produktionskostnader blir lägre samtidigt som
produktiviteten och den kundupplevda kvaliteten förbättras1.

När man i dagsläget ska sälja sin bostad är det vanligt att undersöka vilka olika alternativ och
möjligheter som finns. Idag finns även alternativet att välja Internetmäklare. Det som vi finner
intressant är vad som fäller säljarens val att förmedla sin bostad via Internetmäklare istället
för via en traditionell mäklare.

Nedan presenterar vi det Internetmäklarföretag som vi valt att utgå ifrån i vår uppsats. Att
valet föll på Privatmäklaren berodde på att de, efter att vi kontrollerat alla
Internetmäklarföretags hemsidor, visade sig ha flest objekt till försäljning i
Stockholmsområdet.

1.2 Problemformulering

Då fenomenet Internetmäklare är relativt nytt finns det endast en del forskning kring ämnet,
och denna har ofta varit inriktad på att jämföra Internetmäklare med traditionella mäklare. Vi
har intresserat oss för hur säljaren av en bostad gjort valet att anlita en Internetmäklare.
Internetmäklare tar ut ett lägre arvode än traditionella mäklare och man kan lätt få för sig att
det är på grund av detta som säljaren väljer att anlita dem. Vi vill undersöka om detta stämmer
eller om det är något annat som avgör valet av mäklare. Utifrån detta har vi tagit fram
följande frågor som vi vill ha svar på.

 Vad avgjorde valet för säljaren att anlita en Internetmäklare och Privatmäklaren
specifikt?

1 Marknadsföring i tjänsteekonomin, Echeverri och Edvardsson, sid. 108
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 Vad ser säljaren för fördelar respektive nackdelar med Internetmäklare?

1.3 Syfte

Vårt syfte med uppsatsen är att bidra till en djupare förståelse kring varför Internetmäklare
övervägs och väljs av bostadssäljare.

1.4 Avgränsning

Vi har i vår uppsats valt att endast titta på ett Internetmäklarföretags försäljningar. Detta för
att få en så samlad bild som möjligt från säljarna och för att hålla uppsatsen så fokuserad som
möjligt.

Vi har valt att geografiskt avgränsa oss till Stockholmsområdet. Detta för att det här fanns
tillräckligt med bostäder som var till salu att undersöka samt att vi båda har närhet till
Stockholm, vilket underlättade vid intervjutillfällena. Dessutom var Stockholm den stad där
Privatmäklaren hade flest objekt ute vid tidpunkten för intervjuerna. Vi väljer att inte
intervjua säljare till tomter eller sommarstugor då vi anser att de som säljer villor och
bostadsrätter genomgår en större affär och därför är mer insatta i branschen och kan ge mer
utvecklade svar under intervjuerna.

1.5 Privatmäklaren

Privatmäklaren förmedlar bostäder i hela Sverige och har gjort detta sedan 2006. 2008 gick
Privatmäklaren om alla andra Internetmäklarföretag och är nu det Internetmäklarföretag som
har flest annonser på Hemnet.2 Att anlita Privatmäklaren kostar 12 000 kronor, en avgift som
tas ut först om och när bostaden säljs. Företaget har tre månaders ensamrätt på försäljningen.
Säljaren registrerar sig själv på hemsidan och fyller sedan i alla uppgifter om sin bostad och
lägger även in bilder som säljaren själv tagit på sin bostad. Privatmäklaren ordnar en
arkitektritad planritning till bostaden.3 För de 12 000 kronorna får kunden, om denne önskar,
hjälp med värderingen. Värderingen görs av företaget Ljungquist som använder sig av
ortprismetoden för att värderar bostaden4. Privatmäklaren annonserar därefter ut bostaden på
hemnet.se, bovision.se, blocket.se och på sin egen hemsida. Innan visningen, som säljaren
själv sköter, skickas visningsmaterial ut till säljaren. Privatmäklaren använder sig av e-bud
vid budgivningen. Inför avslut och tillträde skickas alla nödvändiga dokument till säljaren och
köparen som sedan själva sköter den fortsatta hanteringen. Kontroll av de uppgifter som
köparen lämnat angående lån med mera sköter Privatmäklaren.5

2 http://www.privatmaklaren.se/contact.asp 2008-04-08
3 http://www.privatmaklaren.se/broker.asp 2008-02-18
4 Telefonkontakt med Privatmäklaren 2008-04-01
5 http://www.privatmaklaren.se/broker.asp 2008-02-18
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2 Metod
I det här avsnittet beskriver vi hur vi har tänkt, resonerat och gått till väga under tiden vi
skapat uppsatsen. Vi presenterar tillvägagångssättet för intervjuerna och andra tankegångar
vi haft under resans gång.

2.1 Kunskapsteoretisk förankring

Uppsatsen bygger på en hermeneutisk kunskapsteori, detta innebär att vår tolkning av det vi
undersöker är det som styr, vi är också medvetna om att våra erfarenheter och kunskap har
påverkat oss när vi har analyserat det som framkommit under till exempel intervjuerna.6

Subjektivitet är ofrånkomligt vilket leder till ett öppet system där vi påverkas av både
omgivningen och det som undersöks, i vårt fall intervjupersonerna. Hermeneutiken bygger på
att man ser till helheten i det man studerar7, vilket vi har gjort i vår studie. Studien bygger på
en kvalitativ metod om intervjuer med fem bostadssäljare som ger en djup bild av
problemställningen vi undersöker. Vi är medvetna om att vi utifrån de kvalitativa intervjuerna
inte kan dra några generella slutsatser då antalet intervjuade är relativt få. Vi anser dock att vi
utifrån dessa fått liktydiga svar som alla pekar åt samma håll vilket kan bidra till att ytterligare
en pusselbit kring kunskapen om Internetmäklarna är lagd.

2.2 Tankegångar vid studiens början

Efter en del turer fram och tillbaka kom vi fram till det valda ämnet. Vi var redan från början
inriktade på att undersöka Internetmäklarna på något sätt, detta då det ständigt har varit ett
omdiskuterat ämne under vår studietid till fastighetsmäklare på Högskolan i Gävle. Valet föll
på att undersöka säljarnas inställning, då vi insett att detta intresserar oss mest och det är de
som avgör valet mellan traditionell fastighetsmäklare och Internetmäklare. Vår inställning till
Internetmäklare var inte så positiv. Vi antog att säljaren gjorde ett aktivt val mellan
traditionella mäklare och Internetmäklare och att de valde de senare efter att ha accepterat
Internetmäklarens alla nackdelar, som vi antog fanns, och ansett att det låga arvodet vägde
upp dessa nackdelar.

För att på ett så trovärdigt sätt som möjligt komma fram till svar på vår problemformulering
genomförde vi studien kvalitativt med fem intervjuer, vilka alla gett en tydlig bild av varför
säljarens val föll på att anlita en Internetmäklare.

Vad det gäller teorin har vi inriktat oss på beslutsmetoder. Vi har läst in oss på de teorier som
tar upp hur man fattar sina beslut och vilka steg man går igenom innan och under ett köp.
Mestadels har vi sökt fakta till vårt teoriavsnitt i litteratur som vi funnit via olika
biblioteksdatabaser. Internetmäklare är ett relativt nytt fenomen och lite har skrivits om
ämnet, den inspiration och kunskap vi fått om Internetmäklare har vi skaffat oss då vi läst
tidigare skrivna uppsatser kring ämnet. Vårt val av teori grundades delvis på vad vi trodde
skulle komma fram under intervjuerna och som vi kunde ha nytta av när vi analyserade vår
empiri. Vid valet var vår förväntan att vi med hjälp av teorin på ett givande sätt skulle kunna
koppla ihop teorin med empirin.

6 Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Starrin och Svensson, sid. 76
7 Forskningsmetodikens grunder, Patel och Davidsson, sid. 24
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2.3 Tillvägagångssätt

Studien baseras på fem intervjuer där vi intervjuat säljare som anlitat samma
Internetmäklarföretag, Privatmäklaren. För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna
och även för trovärdighetens skull kände vi att det var viktigt att sätta oss in i
intervjuteknikens värld. Vi har därför läst delar ur boken ”Intervjuteknik” av Häger som gav
oss mycket tankar kring hur vi skulle formulera och ställa frågorna, hur vi skulle lägga upp
intervjuerna samt även om konsten av att lyssna på och tolka intervjupersonens svar. Vi blev
medvetna om vikten av att skapa förtroende med personen vi intervjuar och att komma till
intervjun pålästa, det vill säga inte ställa frågor där vi kan få svar på annat sätt. För att
undvika att intervjun blir ett förhör istället för ett samtal tar Häger upp vikten av att undvika
slutna frågor som går att besvara med endast ja eller nej. Det är bättre att ställa öppna frågor
som börjar med frågeorden: vad? hur? varför? Detta gör att svaren blir mer utvecklande och
leder till att vi får ut mer av frågorna.8

När intervjufrågorna var klara pratade vi med vår handledare som godkände dem. Vi kom
även på ytterligare några frågor som vi kände att vi ville ha svar på från säljarna. Frågor kring
varför säljarna valde Internetmäklare och vad de såg för fördelar respektive nackdelar med
Internetmäklare var frågor vi ville ha svar på under intervjuerna. För att hitta våra
intervjupersoner gick vi in på Privatmäklarens hemsida där information och telefonnummer
till säljarna fanns. Vi valde ut fem som hade lägenheter eller villor till salu och ringde upp och
berättade om vår uppsats och frågade om de hade möjlighet att ställa upp på en intervju,
samtliga fem sa ja och intervjuer bokades in cirka en vecka senare. Fyra av dessa skulle vi
besöka i deras bostad medan den femte ville genomföra en telefonintervju då han inte längre
bodde i Stockholmsområdet. Vi ville att de vi intervjuade skulle vara mitt uppe i sin
bostadsaffär eller precis avslutat den, detta för att vi ansåg att de då hade bostadsaffären färskt
i minnet och därigenom kunde de ge mer utvecklade svar. Vi såg dock till att de genomfört
minst en visning innan intervjun genomfördes för att kunna svara på frågor kring hur de hade
upplevt detta. Vi blev väl bemötta på alla intervjuer och vi försökte låta intervjupersonerna
svara på frågorna utan att bli påverkade av våra åsikter och tankar kring deras svar.

En kväll besökte vi två av våra intervjupersoner hemma hos dem i deras lägenheter. Båda
intervjuerna gick som planerat och tog runt fyrtio minuter vardera. Dock märktes en tydlig
skillnad på intervjupersonerna då den ene inte alls var lika pratglad som den andra och då blev
det upp till oss att driva intervjun så att vi fick uttömmande svar på frågorna. Den andre var i
stort sett ”självgående” och ett flertal följdfrågor kom upp. I båda fallen intervjuade en av oss
och den andra antecknade allt som sades.

Dagen därpå genomförde vi två intervjuer till. Dock blev ett hembesök ändrat till en
telefonintervju. Så denna dag blev det totalt två stycken telefonintervjuer. Dessa intervjuer
löpte på bra och varade i cirka 20 minuter vadera, även här använde vi samma upplägg att en
av oss intervjuade och en antecknade. Detta var möjligt då vi använde högtalartelefon.
Intervjupersonerna var båda lättintervjuade och intervjuerna fick ett bra flyt och med ett
resultat som var lika bra som det vi fått ut av dem vi träffat personligen och intervjuat.

Den tredje dagen genomförde vi den femte intervjun och sista intervjun, denna genomfördes
precis som de två första i intervjupersonens hem. Intervjun varade i en timme och

8 Intervjuteknik, Häger, sid. 43, 48, 50, 56-58, 61-63
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intervjupersonen var pratsam och hade många åsikter och tankar kring de frågor vi ställde. Vi
kände att vi utifrån dessa fem intervjuer kunde besvara vår problemformulering och kände
därför att några fler intervjuer inte behövde genomföras för att tillföra uppsatsen något mer.

Utifrån vårt empiriska material sammanställde vi intervjuerna var och en för sig så att de
skulle bli lättöverskådliga att läsa och förstå. Efter att vi sammanställt dem började vi
diskutera hur vi skulle lägga upp analysen på bästa sätt. Vi kom fram till att inte ha en analys
efter varje intervju då det skulle komma att bli för mycket upprepningar och tröttsamt att läsa.
Därför gjorde vi en enda analys som dessutom är utformad så att den följer innehållsmässigt
ordningen av våra teorier, så som de står beskrivna i teoriavsnittet.

Slutligen hade vi slutsatserna och de egna reflektionerna över arbetet kvar att skriva. Vi satt
tillsammans och resonerade och författade det vi ansåg var intressant att nämna och ta upp till
diskussion.
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3 Teori
Följande kapitel kommer att visa vad vi baserat hela uppsatsen på. Vi har valt att dela upp
följande kapitel i två delar, en del där vi tar upp tidigare forskning kring ämnet och en del
som är baserad på de litteraturstudier vi gjort.

3.1 Tidigare forskning

Då vi inte hittat någon litteratur eller information på Internet kring hur man väljer mäklare
eller Internetmäklare har vi istället läst flera uppsatser som tagit upp frågeställningar kring
vad som avgör valet av mäklare samt vilka för – respektive nackdelar som finns. Dessa
uppsatser har vi funnit på uppsatsbaser på Internet. Vi har inte funnit någon uppsats som tagit
upp den problemformulering vi ställt i denna uppsats. Två av uppsatserna som vi tar upp här
behandlar traditionella mäklare, men vi har ändå ansett att en jämförelse med dessa och idéer
från dessa hjälpt oss i vårt arbete.

Tempelman fokuserar i sin uppsats på vad som styr säljarens val av fastighetsmäklare vid en
bostadsförsäljning i Stockholmsområdet och vad som gör att säljaren står fast vid samma
mäklare fram till avslut. Författaren kom fram till att en persons val i många fall är omedvetna
trots att de är övertygande om motsatsen. Det som fällde avgörandet i de flesta fall var det
första intrycket säljaren fick av mäklaren och att mäklaren hade en bra attityd. De personer
som Tempelman intervjuade tog även upp andra faktorer som var viktiga vid valet, dessa var
bland andra: trevlig, positiv, säljande, proffsigt intryck, utstrålning, entusiastisk, kunnig,
personlig kontakt, uttryckte komplimanger och ingav förtroende.9

Häggström och Sjöström har i sin uppsats gjort en enkätundersökning och tagit reda på vilka
kriterier som är viktiga när en fastighetssäljare i Piteå väljer mäklare. Genom att låta
deltagarna i enkäten värdera olika frågor på en sjugradig skala har författarna sedan fått fram
ett resultat som analysen är baserad på. Häggström och Sjöström drog slutsatsen att mäklarens
personlighet och agerande gentemot kunden var av stor vikt vid valet av mäklare. Det som
avgjorde valet var dock mäklarens trovärdighet, uppträdande, rykte samt vad personen hade
för tidigare erfarenheter av mäklare.10

Stenqvist tar i sin uppsats upp frågeställningar kring vad det är för skillnad mellan traditionella
och Internetmäklares tjänster samt vad det finns för för- och nackdelar för säljare och köpare med
Internetmäklartjänsten. Han kom i sina slutsatser fram till att fördelarna för säljarna är, förutom ett
lågt arvode och fler valmöjligheter, att säljarna kan berätta och beskriva mer detaljerat om
bostaden och omgivningarna för köparna då det är han själv som håller i visningarna. Detta är
också något som kan vara till fördel för köparna. Författaren kom fram till att nackdelarna kunde
vara att köparna undviker kritiska frågor och att säljaren bara berättar det han själv anser vara
viktigt. Säljaren vet förmodligen mest om sin bostad men Stenqvist menar att det inte alltid är bäst
att det är säljaren som själv håller i visningen.11

9 Hur säljaren gör sitt val av fastighetsmäklare – en undersökning utförd i Stockholmsområdet, Tempelman, sid.
2, 40
10 Utvärdering och val av fastighetsmäklare – villaförsäljares urvalskriterier, Häggström och Sjöström, sid. 31
11 Fastighetsmäklartjänster på nätet: en fallstudie av Adirekta, A-mäklarna och Hemonline, Stenqvist, sid. 7, 36
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3.2 Litteraturstudier

Vi har valt att dels ta upp teorier kring en köpares, i detta fall köparen av en mäklartjänst,
beslutsprocess. Vidare har vi för att kunna analysera bostadssäljarens val, valt att se på hur
företag kan bygga upp sin tjänst med hjälp av kärn-, stöd- och bitjänst. Vi har också tagit med
teorier kring konsten att göra rätt val, kundtillfredsställelse och priset. Dessa teorier fann vi
relevanta och väl användbara för vår analys.

3.2.1 Köpbeslutsprocess

Ett flertal författare har undersökt och dokumenterat en köpares beslutsprocess. Den som vi
har valt att titta närmare på är Philip Kotler.

Kotler delar in en köpares köpbeslutsprocess i fem steg som tillsammans visar vägen fram till
en köpares beslut och köp, i vårt fall ett köp av en fastighetsmäklartjänst. Det första steget
innebär att kunden upptäcker en brist av någonting. När bristen blivit tillräckligt stark uppstår
ett behov. Det andra steget är informationssökningen, där kunden tar reda på det han behöver
veta om tjänsten. Informationen kan komma från flera olika källor, till exempel från vänner
och bekanta eller från reklam. I det tredje steget utvärderar kunden de olika alternativen med
hjälp av den information han fått och tagit till sig. När han hittat det bästa alternativet beslutar
kunden sig för att köpa, vilket faller under steg fyra. I steg fem jämförs förhållandet mellan
konsumentens uppställda förväntningar och de verkliga kvalifikationerna som avgör om
kunden är nöjd med sitt köp eller inte. Kotler menar att det vid nästan alla stora köp uppstår
inre konflikter, så kallad kognitiv dissonans. Köparen kan vara nöjd med tjänsten men ändå
vara besviken över de fördelarna han missade då han valde bort en konkurrerande produkt.12

Hur omfattande och långvarig köpbeslutsprocessen blir beror på hur komplext inköpet är. Ska
det bara inhandlas mjölk är inköpsprocessen mycket kort, det finns inte så många alternativ
och ett felaktigt beslut får inte någon större konsekvens. Köpbeslutsprocessen blir betydligt
mer omfattande och tidskrävande om det är något större och mer betydelsefullt som ska
inhandlas, exempelvis en bil.13

Även Palmer beskriver köpbeslutsprocessen, precis som Kotler i fem olika steg, behovsinsikt,
informationssökning, utvärdering, beslut och utvärdering av köpet.14

3.2.2 Att välja rätt

Författaren och forskaren Barry Schwartz skriver i sin bok ”Valfrihetens tyranni” om hur
svårt det är att fatta beslut och har tagit fram sex steg som kan vägleda beslutsfattaren att fatta
rätt beslut. Det första steget är att beslutsfattaren först ska tänka ut sitt mål, eller målen, med
sitt beslut. Sedan ska en bedömning göras över hur viktigt varje enskilt mål är. Det tredje
steget blir att ställa upp möjliga alternativ. Sedan ska ytterligare en bedömning göras, nu över
hur troligt det är att varje alternativ kan nå upp till målet eller målen. Det femte steget innebär
att beslutsfattaren ska ta fram ett vinnande alternativ som är det mest användbara i detta

12 Principles of marketing, Kotler, sid. 279-286
13 Professionell marknadsföring, Axelsson och Agndal, sid. 108
14 Principles of services marketing, Palmer, sid. 90
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beslut. I det sjätte och avslutande steget ska beslutsfattaren utvärdera nya valmöjligheter för
framtiden om han är nöjd med beslutets resultat.15

När informationen är insamlad och utvärderad talar Schwartz om några tumregler som kan
förleda oss att fatta dåliga beslut. Den första är tillgänglighet. Här står tillgängligheten för hur
lätt vi har att minnas något vi gjort tidigare, och ju lättare vi har att minnas det ju oftare har vi
använt oss utav det. Det är dock ingen indikation på att det leder till ett bra beslut. En annan
tumregel kallar författaren förankring. Det innebär att beslutet grundas på att jämföra priser
mellan olika tjänster, vilket betyder att de andra tjänsterna används som ankare. Likadant är
det i en butik som rear ut några varor. Ordinariepriset blir ett ankare i förhållande till
reapriset.16

Efter de sex stegen menar Schwartz att grundfrågan är ”vad vill jag?”. Det kan vara både tids-
och kraftkrävande innan svaret står klart. Vad som förväntas komma av ett beslut är nytta,
menar Schwartz. Nyttan kan delas upp i tre perspektiv; förväntad, upplevd och ihågkommen
nytta. För att exemplifiera kan vi säga att när vi gör ett val baseras det på hur vi tror att vi
kommer att känna oss när vi konsumerar tjänsten, antingen bra eller dålig. Det är den
upplevda nyttan. Men innan vi vet något om den måste vi alltså göra ett val som grundas på
våra förväntningar; förväntad nytta. När vi till slut konsumerat tjänsten och fått erfarenhet om
den kommer framtida val att grundas på det vi minns av dessa tidigare upplevelser som
tjänsten bjöd på; ihågkommen nytta.17

3.2.3 Rationella val

När det gäller val kan man tala om rationella val. Rationella val innebär att man samlar
information om alternativ och väger dessa mot varandra och utifrån detta väljer det bästa för
situationen.18 För att karaktärisera ett rationellt val behöver man ett koncept om en turordning,
det vill säga att X måste vara minst lika bra som Y och Y måste vara minst lika bra som Z
vidare är därför X minst lika bra som Z.19 Dock gör man inte alltid ett rationellt val utan man
gör istället ett optimalt val. Detta görs då det finns flera ”bästa alternativ” och innebär att man
väljer ett alternativ som verkat tillräckligt bra.20

3.2.4 Tjänster och kunder

Grönroos talar i sin bok, Marknadsföring i tjänsteföretag, om att de tjänster som ett företag
erbjuder ofta är uppbyggda av tre olika delar. Dessa delar är kärntjänst, stödtjänst och
bitjänst. Kärntjänsten är den primära orsaken till att företaget existerar. Stödtjänsten är det
som krävs för att kunna konsumera kärntjänsten. Bitjänsten utgör den tjänst som gör
kärntjänsten mer attraktiv för kunden vilket leder till att göra den konkurrenskraftig.21 Detta
kan till exempel illustreras på följande sätt:

Kärntjänsten hos ett flygbolag är själva flygresan.
Stödtjänsten är flygtaxin till flyget.

15 Valfrihetens tyranni, Schwartz, sid. 54
16 Valfrihetens tyranni, Schwartz, sid. 63-64, 68-69
17 Valfrihetens tyranni, Schwartz, sid. 55-56
18 http://people.dsv.su.se/~hk/vetenskapsteori/f6.htm 2008-05-15
19 Choice Theory: A Very Short Introduction, Allingham, sid. 19.
20 http://people.dsv.su.se/~hk/vetenskapsteori/f6.htm 2008-05-15
21 Marknadsföring i tjänsteföretag, Grönroos, sid. 56-57
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Bitjänsten är mat och tillgång till telefon under själva flygresan.22

Grönroos utvecklar dessa grunder i tjänsteerbjudandet vidare med ytterligare tre begrepp som
leder till ett bredare tjänsteerbjudande; tjänstens tillgänglighet, tjänstens interaktioner samt
tjänstens kundmedverkan.

Med hjälp av interna och externa resurser görs tjänstens tillgänglighet bättre för kunden som
utifrån sina önskemål kan köpa och konsumera tjänsten. Faktorer som kan kopplas till detta är
bland annat; antal kontaktpersoner och deras kunnande, öppettider, var man kan beställa
tjänsten och arbetsredskap.

Tjänstens interaktioner handlar om samspelet mellan kundens och företagets resurser. Dessa
delar Grönroos in i tre olika slag av resurser; interaktioner med kontaktpersonal, system och
fysisk-tekniska resurser. Om företaget inte får kontroll på dessa tre resurser kan tjänstens
funktionella kvalitet försämras. Idag har många företag problem med kvaliteten och får som
följd missnöjda kunder, därför är det viktigt att systemet är så uppbyggt att kunden har lätt att
inordna sig i det. Interaktionen och kommunikationen med kontaktpersonalen blir mycket
viktig i ett tjänsteföretag då personalen ofta har mycket kontakt med kunderna.

I nästan alla fall medverkar kunden i tjänsteproduktionsprocessen, samtidigt som tjänsten
konsumeras av samma kund, till exempel vid ett besök hos frisören. Kunden säger vilken
frisyr han vill ha och blir därefter klippt. Kundmedverkan är något som företagen måste
planera för att det ska fungera på ett tillfredställande sätt, kunderna måste passa ihop och får
inte påverka tillgängligheten för varandra negativt.23

3.2.5 Kundtillfredsställelse

Echeverri och Edvardsson skriver om hur viktigt det är att ett företags frontpersonal har gott
bemötande och god servicekänsla mot kunderna för att de ska få en känsla av
tillfredsställande24 . Detta kan man se som Privatmäklarens möte med säljaren i vårt fall, där
Privatmäklaren gestaltar frontpersonalen och dess kund är säljaren. Författarna berättar vidare
om att kundtillfredsställelse beror både på hur frontpersonalen agerar och vad som levereras24.
Det kan illustreras genom att frontpersonalen levererar en otroligt bra tjänst men har brister i
utförandet av den eller har en dålig attityd. Det räcker för att kunden inte ska bli
tillfredsställd.24

Något som hör ihop med kundtillfredsställelse är den kundupplevda kvaliteten. Den
presenterar Echeverri och Edvardsson som skillnaden mellan den upplevda tjänsten och den
förväntade tjänsten. Vidare består teorin av profilen hos ett företag. Den bidrar till bilden av
kundens förväntade tjänst genom till exempel reklam och säljstöd. Profilen har två grenar som
består av teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. Dessa båda består i sin tur av bland annat
tekniska lösningar och sakkunskap respektive fortlöpande kundkontakter, beteende, attityder
och tjänstvillighet. När tjänsten konsumeras fås genom profilen den upplevda tjänsten och
därmed kan kunden jämföra den med den förväntade tjänsten och få ut sin eftersträvade
upplevda kvalitet.25 Den tekniska och funktionella kvaliteten hos en tjänst kan knytas ihop
med en tjänsts tillgänglighet som vi tog upp ovan.

22 Marknadsföring i tjänsteekonomin, Echeverri och Edvardsson, sid. 114
23 Marknadsföring i tjänsteföretag, Grönroos, sid. 56-59
24 Marknadsföring i tjänsteekonomin, Echeverri och Edvardsson, sid 229
25 Marknadsföring i tjänsteekonomin, Echeverri och Edvardsson, sid. 312
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3.2.6 Priset

När man valt en konkurrensstrategi kan man börja utforma sin marknadsmix. Själva mixen är
ett marknadsföringshjälpmedel med fyra verktyg att ta hjälp av för att nå ut till sin
målmarknad på bästa sätt. De fyra verktygen är produkt, pris, plats och påverkan. 26 Vi har
valt att titta närmare på verktyget pris. Detta för att pris enligt oss är ett av Internetmäklarnas
mest framstående konkurrensmedel, då det är priset de säljer in sig med på sina hemsidor.27

Pris är summan eller beloppet av de pengar man betalar för en produkt eller tjänst, eller
summan av värdena som konsumenter får i utbyte för de vinster eller fördelar de får ut av att
ha eller använda sin tjänst eller produkt.28 Kotler talar också om att vi idag lever i en
föränderlig ”prisvärld”.29 Den typ av prisstrategi som Internetmäklarna använder sig av kan
liknas vid den IKEA använder. Kotler kallar den value pricing, och det innebär att man
erbjuder rätt kombination av kvalitet och god service till ett ”schyst” pris.30

26 Principles of marketing, Kotler, sid. 33-34
27 http://www.privatmaklaren.se/?gclid=CILEody635ICFQhIMAod8hXH6g 2008-04-16
28 Principles of marketing, Kotler, sid. 34
29 Principles of marketing, Kotler, sid. 664
30 Principles of marketing, Kotler, sid. 685

Figur 1.1: Egen konstruktion av Modell över kundupplevd kvalitet från
Marknadsföring i tjänsteekonomin, P. Echeverri B. Edvardsson, 2002, sid
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4 Empiri
I följande kapitel kommer vi att återge de fem intervjuer som vi genomfört. Vi har
sammanfattat de så sakligt som möjligt. För att det för dig som läsare ska bli lättare att följa
med och förstå har vi valt att presentera varje intervju för sig. Vi har fingerat de intervjuades
namn på deras egen begäran.

4.1 Intervju Andreas

Andreas är cirka 25 år gammal och har via Privatmäklaren sålt sin lägenhet i en förort i norra
Stockholm. Han har aldrig tidigare sålt en bostad men känner sig insatt i bostadsmarknaden
efter att ha tittat på många lägenheter via Hemnet och även gått på en del visningar. Andreas
har även, innan tanken på att sälja sin egen bostad, ringt runt till mäklarna i trakten för att
höra vad lägenheterna i just hans område har sålts för.

Andreas fann av en slump en större lägenhet endast två hus bort från sitt nuvarande. Han var
med på budgivningen och vann denna. Nu uppkom tanken på att sälja sin lägenhet. Då han
inte hade några lån på sin nuvarande lägenhet och Andreas upplevde att marknaden var orolig,
kände han ingen brådska med att sälja utan kunde tänka sig att hyra ut lägenheten i andra hand
ett tag tills marknaden stabiliserat sig.

Andreas hade mött många bra mäklare men upplevde att utbudet av bra mäklare i hans
område var sämre och han gillade inte mäklaren som hade förmedlat hans nya bostad. I
samma veva som Andreas köpt sin nya lägenhet och funderat kring mäklare fick han via tv-
reklam vetskapen om att Internetmäklare fanns. Då han inte hade någon mäklare som han
tyckte om fann han att Internetmäklare verkade vara ett bra alternativ och bestämde, sig trots
att han upplevde marknaden som orolig, för att försöka sälja sin lägenhet.

Han hade aldrig hört talas om just Privatmäklaren utan fann dem då han sökte efter
Internetmäklare på Internet. Att det blev just Privatmäklaren som Andreas tog hjälp av
berodde främst på arvodet; de hade lägst arvode bland de Internetmäklare han hittat. Många
av Internetmäklarna erbjöd olika paketpriset där man som säljare fick olika mycket att göra
själv. Andreas kände att han var beredd och kunde göra det mesta själv vilket också bidrog till
att han valde Privatmäklaren med sitt låga arvode. Andreas berättar att det som är bra med
Privatmäklaren är att man inte behöver betala något arvode förrän bostaden är såld och kände
därför att han lika väl kunde lägga ut lägenheten till försäljning på vinst och förlust.

Innan försäljningen fotograferade Andreas sin lägenhet och skrev själv en säljande
beskrivning. Han tog även kontakt med ordföranden i föreningen för att få uppgifter om den.
Andreas tryckte även upp ”flyers” om att lägenheten var till salu, som han lade i brevinkasten
i området. Då Andreas jobbar med marknadsföring tyckte han att det var roligt att göra detta
och såg det inte som någon börda. Innan visningen skickar Privatmäklaren ut
objektsbeskrivningar och diverse skyltar till säljaren, detta hade dock Andreas missat att
hämta ut på posten och gjorde därför egna objektsbeskrivningar som han delade ut till
spekulanterna.

Andreas hade två visningar på sin lägenhet, det kom inte så många och tittade men nästan alla
som kom var intresserade och var senare med i budgivningen. Att det inte kom så många
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spekulanter tror Andreas själv berodde på att han inte haft lägenhetsannonsen ute på Internet
så länge. Visningarna upplevde Andreas som enkla då det var hans egen lägenhet som han
visade, ”man har koll på allt” som Andreas själv uttryckte det. Det uppstod inga problem
under visningarna men han tänkte tanken att spekulanterna kanske kände sig lurade då han
bara talade gott om lägenheten. Andreas berättade också att inte alla spekulanter visste eller
förstod att det var han som var ägare till lägenheten. Andreas berättade att den ansvariga
mäklaren ringde flera gånger under försäljningsprocessen och hjälpte Andreas med sådant han
undrade över. Vid ett tillfälle ringde Andreas då mäklaren var på semester, men denne var
ändå lika villig att hjälpa Andreas, detta var något som Andreas blev positivt överraskad av
och uppskattade. Mäklaren ansåg att ”det är mitt jobb att vara tillgänglig”.

Andreas tycker att Internetmäklarnas största fördel är det låga arvodet. Han tycker att det är
en smart idé, ”de gör typ ingenting och får 12 000 kronor”. Han tror att Internetmäklaren har
en framtid då Internet är globalt och tror att de kan växa till en stark konkurrent. Han tror att
personer som han, som är kreativa och framåt, kommer att välja Internetmäklare för att spara
pengar. Nackdelarna med Internetmäklarna är egentligen många, tycker Andreas, som menar
att man som säljare är helt ny på området och att man långt ifrån kan allt om alla saker som
ska göras. Man har dålig vetskap. Han kände sig ändå bra förberedd då han själv besökt
visningar och även köpt den nya lägenheten innan han sålde sin egna. Han reflekterar över att
han kanske har mer erfarenhet än andra men tror att de som väljer att anlita en
Internetmäklare ofta är mer insatta i bostadsförsäljningar än gemene man och tror också att
det krävs.

När Andreas satte utgångspriset på sin lägenhet utgick han från vad andra lägenheter i
området hade sålts för. Han hade inte haft någon mäklare hos sig som gjort en värdering. Han
ville inte sätta ett lockpris men heller inte ett för högt utgångspris. Han valde att lägga sig
100 000 kronor under det han ville få ut för lägenheten. Han är mycket nöjd med
försäljningen då han lyckades få ut ett högre pris för sin lägenhet än grannen fått för sin större
lägenhet.

Nästa gång Andreas ska sälja kommer han troligtvis att välja att sälja med hjälp av en
Internetmäklare men kommer nog att överväga vanlig mäklare. Andreas anser att vissa
vanliga mäklare är riktigt duktiga på att få upp försäljningspriset, men att han kommer att
väga det mot arvodet. Lägenheterna i området där Andreas bor kommer inte upp i sådana
priser så att det är värt att betala en vanlig mäklares arvode. När han anlitade Privatmäklaren
gissade han att en vanlig mäklare skulle kunna få ut mer än han själv, men han tyckte att han
motbevisade dem. Andreas menar att det är lite som ett lotteri om vem som kommer och tittar.
Han trodde han skulle spara pengar på att anlita Privatmäklaren och anser även att han gjorde
det.

Andreas skulle råda bekanta till att anlita en Internetmäklare om man är typen som gillar att
göra saker själv och att man är beredd att göra det.

4.2 Intervju Bo

Bo är cirka 30 år och hans lägenhet var belägen på Söder i Stockholm. Han började fundera
på att sälja för ungefär en månad sedan. Bo har sitt ursprung i Göteborg och hade inte tänkt bo
i Stockholm hela sitt liv, så när ett jobb dök upp i Göteborg bestämde han sig för att flytta dit.
Utan att tveka gick han direkt på Internetmäklare då han genom olika reklamannonser fattat
tycke för dem. Bostadsannonser i tidningar känns mer och mer inaktuella så Internet blev ett
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naturligt alternativ. Han berättade att Internetmäklarna hade vad han efterfrågade och det
viktigaste var att de var billiga, så därför blev valet lätt mellan traditionella mäklare och
Internetmäklare. Dessutom har folk stor koll på Internet när de letar bostad, tyckte han. Just
Privatmäklaren hittade han via en hemsida och de visade sig vara det billigast alternativet han
hittade.

Hans tidigare erfarenheter av mäklare och bostadsförsäljningar var inte särskilt stor. När han
sökte sitt boende han nu säljer hade han gått på visningar i 14 månader. Köpet var det första
han gjorde och affären gjordes privat, med en mäklare som endast skötte pappersarbetet. Hans
erfarenhet var att mäklare inte gör så mycket mer än att dela ut prospekt och svarar på
allmänna frågor. Bo tänkte att det kan han göra lika bra själv, särskilt eftersom han själv bott i
lägenheten, då borde han ha bästa vetskapen om den. Därför låg också nu nära till hands att
anlita en Internetmäklare som jobbar på liknande sätt. Han kontaktade därför ingen annan
mäklare innan han bestämde sig.

När vi träffade Bo hade han haft två visningar. Han berättade att han hade sett fram emot
visningarna. Kanske skulle det vara svårt att hålla reda på alla, så han var lite nervös, men det
gick bra. Bo menar att de spekulanter som kommer och tittar på en lägenhet kanske kan tycka
det är intimt att komma hem till någon främmande och titta på hans bostad. Han sa även att
man inte ska vara för påträngande när man visar sin bostad, man ska bara finnas där om
spekulanterna vill veta något. Inga typiska ”mäklarfrågor”, så som avdragsregler och juridiska
frågor, kom upp så han kunde svara på allt, vilket mest var vanliga frågor.

När vi frågade om för- och nackdelar med Internetmäklarna jämfört med traditionella
framhöll han just att priset, eller arvodet, var den största skillnaden och därför helt klart en
fördel. Internetmäklarna har här sin stora fördel och därmed konkurrensmedel. Då Bo är nöjd
med affären så här långt har han svårt att komma på nackdelar, men menar att det kanske är
synd att ingen mäklare sätter sig in ordentligt i objektet eller att man inte får någon direkt
kontakt med den ansvarige mäklaren. På visningen var det lite tunt med folk, och han trodde
att en traditionell mäklare kanske hade lyckats bättre med att få dit flera då de har
spekulantregister och mer resurser att röra sig med.

När vi hörde efter vad Bo fått göra själv under försäljningen berättade han att han hade hämtat
materialet inför visningar och att han då också träffade en mäklaren. I vanliga fall skickas
materialet ut till säljarna men Privatmäklarens huvudkontor låg passande i Stockholm så han
hämtade det där. Att skriva på kontraktet tyckte Bo verkade fungera lite annorlunda än
förväntat. Det skickas ut i rekommenderat brev och så ska säljare och köpare själva skriva på
och skicka tillbaka det till mäklaren. I övrigt stod det utförligt på hemsidan vad som förväntas
av säljaren, tyckte Bo.

Bo berättar att han än så länge i helhet är nöjd med att ha anlitat Privatmäklaren. Servicen har
visat sig vara riktigt bra. Mäklaren som är ansvarig vid Bos försäljning verkar vara stationerad
i Uppsala men har god kontakt med Bo via telefon och e-mail och följer upp allt snabbt och
på ett bra sätt. Bo berättar att om man håller sig uppkopplad så är det inga problem att inte ha
någon direkt kontakt med mäklaren.

När det kom till värderingen av bostaden visade det sig att Bo endast gjort en egen
uppskattning av kvadratmeterpriset i området och satt ett utgångspris på ganska exakt vad han
vill ha för lägenheten. Han har inte tagit hjälp av någon värderingsman eller råd från mäklare
om prissättningen. Det var helt upp till honom själv.
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Intervjun började närma sig sitt slut och vi avrundade med att höra hur Bo i framtiden skulle
tänka om han skulle sälja sin bostad. Han berättade att det kommer att bero på situationen, än
hade han inte tänkt så långt. I framtiden kanske de traditionella mäklarna anpassar sitt utbud
och tillvägagångssätt efter Internetmäklarnas. Men Bo kan absolut tänka sig att anlita
Internetmäklare igen. Om Bo skulle råda någon vid sin bostadsförsäljning skulle han
rekommendera dem anlita Internetmäklare om de är den typen av person som är så pass
företagsam att han klarar av att sköta det mesta själv. Men även det skulle bero på situationen.
Orkar man inte ha allt ansvar själv ska man anlita en traditionell mäklare, avslutar Bo.

4.3 Intervju Camilla

Den tredje intervjun gjorde vi över telefon med Camilla som sålde sin trea på Söder i
Stockholm. Hon säljer då hon ska flytta till en hyresrätt istället. Camilla har flera tidigare
erfarenheter av traditionella mäklare då hon både köpt och sålt flera bostäder, närmare
bestämt två lägenheter och två villor. När det var tid att sälja den här gången ville hon dock
utan tvekan anlita Internetmäklare, då hon blivit ytterst kritisk mot traditionella mäklare.
Detta sedan hon läst en artikel om hur mycket dessa tjänar och då kände att hon inte vill
gynna dem. Enligt henne drar de traditionella mäklarna in 6 000 000 kronor i arvode per
person och år och hon ansåg att det är orimligt att tjäna så mycket för så lite jobb.

Då Internetmäklare var ett klart alternativ tog Camilla reda på information om två, tre stycken
olika Internetmäklare. Hon undersökte dessa och valde Privatmäklaren då hon fastnade för
dessa på nätet. Sedan ungefär två år tillbaka har hon vetat om Internetmäklares existens via
reklam.

När vi intervjuade Camilla hade hennes lägenhet legat ute till försäljning i närapå en månads
tid. Hon hade under den tiden haft två visningar. Dessa visningar gick bra och inga svåra
frågor uppkom. Spekulanterna trodde till och med att hon var mäklare, och ingen förstod att
det var hon själv som bodde där.

När vi frågade Camilla om de för- och nackdelar hon ser med Internetmäklare svarar hon
priset som enda fördelen. Hon tycker det är bra att Internetmäklare finns så hon kan välja bort
de traditionellas orimligt höga arvoden. De nackdelar hon såg med tjänsten var att man som
säljare kan uppleva att det är tufft att hålla i en visning då man inte är van och inte vet vad
man håller på med, men det beror ju på personen hur man upplever det. Själv hade hon inte
förberett sig något speciellt inför sina egna visningar, hon kände att hon var hemma på det då
hon genomfört tidigare affärer. Övriga nackdelar kan vara att köparen kan känna sig osäker
när det inte finns någon mäklare med fysiskt. Detta berättade Camilla då hon hade upplevt det
själv på sin visning. Hon kunde inte sätta fingret på problemet, men till exempel kom det inte
så många spekulanter på visningarna. Detta diskuterade hon fram och tillbaka och kanske kan
det vara, kom hon fram till, att de traditionella mäklarna har lockpriser då de vill ha en livlig
budgivning. Det pris hon själv satt på sin lägenhet är det hon vill ha ut för den, och det är det
pris som liknande lägenheter i hennes hus har gått för vid försäljningar via traditionella
mäklare.

Det Camilla själv gjort är att hon har fotograferat lägenheten och senare lagt upp bilderna på
Privatmäklarens hemsida där hennes bostad publicerats. Hon gjorde även ritningen över
lägenheten själv och skyltar så spekulanterna hittade in till lägenheten från gatan.
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Beskrivningen är också ett moment som säljaren själv får göra då man anlitar Privatmäklaren.
Alla moment som Camilla förväntades sig få göra har hon också gjort.

Det hon hittills kan uttrycka missnöje över är att hon inte har fått lägenheten såld trots att
snart en månad gått och även över att det kommit få spekulanter på visningarna, tio till femton
stycken. Hon berättade och jämförde med de visningar som varit i hennes hus där traditionella
mäklare anlitats och att det kommit runt 40 spekulanter dit. Det hon å andra sidan varit nöjd
med hittills med tjänsten från Privatmäklaren är arvodet och den goda servicen. Det har aldrig
varit problem med kontakten via vare sig telefon eller E-mail.

Nästa gång hon ska sälja kan hon dock tänka sig att anlita en traditionell mäklare. Hon
berättade för oss att en traditionell mäklare, efter att han sett att hon anlitat en
Internetmäklare, kontaktat henne och bett om att få sälja hennes lägenhet för ett arvode på 80
000 kronor. Hon skulle kunna tänka sig att gå med på det om hon kan vara säker på att få sitt
utgångspris säkrat.

Det hon skulle råda andra till när det gäller mäklare är att känna efter om de är redo att göra
mycket själv, då det innebär mycket jobb för att få dit spekulanter. Skulle man bli garanterad
det pris man begär skulle hon råda folk att anlita traditionella mäklare framför
Internetmäklare.

Kort om Internetmäklarnas framtid trodde Camilla att deras koncept kan hålla på landsorten,
men inte på marknaden i Stockholm då den är speciell. Så länge det finns lockpriser är det
svårt att privat sälja till det pris man tänkt sig på en gång.

4.4 Intervju Daniel

Daniel är cirka 35 år gammal och har precis när vi skulle genomföra intervjun sålt sin etta på
Söder i Stockholm. Daniel hade fått jobb i Örebro och började tänka på försäljningen av sin
lägenhet i februari 2008. Han berättade att han inte hade någon större erfarenhet av mäklare
sedan tidigare utan hade endast när han köpte denna lägenhet, träffat mäklaren snabbt vid
visningen och vid kontraktsskrivningen.

Daniel pratade inte med någon traditionell mäklare när han bestämt sig för att sälja utan gick
direkt på Internetmäklarna. Valet föll på just Privatmäklaren efter att han hade jämfört flera
olika Internetmäklare och deras erbjudanden. Han tyckte att Privatmäklaren ”låg lite
mittemellan” och erbjöd ett bra paket där man som säljare inte behövde göra riktigt allt själv,
han tyckte också att Privatmäklaren hade ett bra pris för sin tjänst. Det var precis innan han
skulle sälja, i januari, som han för första gången, via tv-reklam, fick vetskap om att
Internetmäklare fanns. Han tog då reda på hur länge han var bunden om han skulle anlita en
av dessa och fann att det inte var någon risk med att försöka sälja med hjälp av en
Internetmäklare då man inte betalar något förrän man fått lägenheten såld.

Att Daniel valde bort de traditionella mäklarna berodde på att han inte tycker det är värt att
betala 3-4 % av köpeskillingen i arvode till mäklaren då det finns så mycket i tjänsten som
man enkelt kan göra själv, som att fotografera och ha visning. Innan Daniel fick lägenheten
såld hade han två visningar då det kom sammanlagt runt tio spekulanter. Visningarna gick bra
och spekulanterna frågade inte några frågor som han inte kunde svara på. Dock hade Daniel
fått tips från Privatmäklaren innan visning om vad det kunde dyka upp för frågor och tagit
reda på svaren. Under visningarna var det någon som undrade om han jobbade som mäklare,
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men de flesta förstod att han inte gjorde det då han öppet pratade om att det var han som
bodde där. Däremot blev Daniel förvånad över att det inte var fler som kom på visningarna,
delvis skyllde han på sig själv då han lagt den första visningen på Skärtorsdagen. Efter den
andra visningen blev det budgivning. Daniel var inte inblandad i budgivningen utan mäklaren
skötte allt med hjälp av e-bud. Daniel funderade aldrig kring att spekulanterna skulle uppleva
budgivning via e-bud som något krånglig. Han antog, då det var en etta han sålde, att de flesta
skulle vara unga och vana att använda dator.

Daniel tyckte att han fick bra service från Privatmäklaren och den ansvariga mäklaren har
flera gånger under försäljningsprocessen tagit kontakt med Daniel, både via telefon och via E-
mail. Privatmäklaren skickade även ut visningsmaterial innan visning och i övrigt upplever
Daniel att han själv fick göra det som han var inställd på, varken mer eller mindre. Han
påpekar dock att han mycket noga gick igenom Privatmäklarens hemsida för att ta reda på vad
som krävdes av honom under försäljningen. Han ser därför inga nackdelar med
Internetmäklare, utan tycker att de levt upp till de krav han ställde.

När Daniel skulle sätta utgångspriset för sin lägenhet pratade han först med grannar och tog
även kontakt med föreningen för att få veta vad tidigare lägenheter sålts för. Han satte ett
lägre pris än han kunde tänka sig att sälja för och tänkte att det skulle stiga med 10-20 %.

Daniel hade inte funderat över hur han skulle göra nästa gång ha skulle sälja en bostad, men
sa efter en kort betänketid att han absolut kunde tänka sig att ta hjälp av en Internetmäklare
igen. Skulle en bekant fråga om råd angående mäklare svarar Daniel snabbt och utan tvekan
att han skulle råda den att anlita en Internetmäklare. Han tror också att det kommer att bli
vanligare att framöver anlita Internetmäklare och att de kommer att växa. Han anser att 3-4 %
i arvode på köpeskillingen inte är rimligt och att det snart kommer att bli priskrig bland
mäklarna, både de traditionella och Internetmäklarna.

4.5 Intervju Erik

Erik och hans fru är cirka 40 år gamla och håller på att sälja sin villa några mil nordost om
Stockholm. De har bott i huset i ett år men till sommaren ska de flytta tillbaka till Skåne där
de tidigare bott. Att de väljer att flytta från Stockholm beror på att de trivs så bra i Skåne och
att barnen har mycket kompisar där. De har ännu inte fått nya jobb med tror inte att det ska
vara några problem. Villan har bara legat ute till försäljning i några veckor.

Villan som Erik och hans fru säljer är det femte huset de äger och därför har de en hel del
erfarenhet av mäklare. När de tidigare bodde i Skåne och flyttade inom samma stad anlitade
de alltid samma mäklare som de tyckte gjorde ett bra jobb. När de letade bostad vid flytten till
Stockholm upplevde de vissa mäklare som dryga och nonchalanta och att de inte trodde på
Erik och hans fru som spekulanter. Erik nämner också att ”mäklare har sina vinstintressen”
och menar att han har en viss förståelse för hur mäklare jobbar. Erik och hans fru har också
sålt en villa privat genom en annons i lokaltidningen och fick då hjälp med pappersarbetet av
en jurist.

När de bestämt sig för att sälja sin villa hade de först telefonkontakt med en lokal mäklare
men insåg efter det att Internetmäklare skulle ”ta en nolla mindre”. Erik har tidigare känt sig
tvingad till att anlita mäklare för att nå ut till folk och för att få ut annonsen på Hemnet, men
när Erik via tv-reklam fick vetskap om att Internetmäklare fanns tyckte han att det verkade
vara ett bra alternativ till de traditionella mäklarna med sina hutlösa arvoden. Det var när de
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via Hemnet tittade på en bostad i Skåne som hade anlitat Privatmäklaren som de kom i
kontakt med företaget. De gick in på hemsidan och tyckte den såg proffsig ut vilket ingav
trovärdighet och valde, utan att jämföra med andra Internetmäklare, Privatmäklaren.

När intervjun genomfördes hade Erik och hans fru haft två visningar av villan, men ännu inte
fått någon intresserad. Därefter hade de sedan sänkt utgångspriset till ett pris de inte är villiga
att sälja för, men gjorde det för att locka fler spekulanter till visningarna. Det första priset de
satt var något över vad de själva betalt för huset ett år tidigare, Erik satte priset ”på känn” och
ville inte göra någon förlust på affären. Erik har inte upplevt några problem under visningarna
och spekulanterna har inte sagt så mycket då de insett att Erik inte var mäklare, utan mest
konstaterat ”jaha, är det på så vis”.

Den stora fördelen med Internetmäklare är det låga arvodet, anser Erik. Ytterligare en fördel
som Erik ser med Internetmäklarna är när det kommer till budgivning och köpeskillingen. Har
man en traditionell mäklare litar man på att den vet bäst och man har respekt för mäklarens
kunskap, men Erik tror att en mäklare kan avsluta en budgivning för att få en snabbare affär.
Man kan som privat kanske vänta lite längre utan att bli övertalad av någon och man kan
också ha mer tålamod med att ordna omvisningar.

Erik kan tänka sig att spekulanter som kommer till en visning och förväntar sig att möta en
mäklare kan uppleva det som negativt att det är säljaren som visar bostaden. Dels kan
spekulanterna tycka det blir jobbigt att kommentera bostaden om säljaren är där samt att det
inte inger samma förtroende att bostaden visas av en privatperson. Erik menar också att
mäklaren kan den juridiska biten och det kan man inte som privatperson, något som kan vara
till nackdel för dem som anlitar en Internetmäklare.

Innan försäljningen fyllde Erik i ett formulär om alla uppgifter om huset via Privatmäklarens
hemsida, tog foton på villan och skickade in planritningar och tomtkartor till Privatmäklaren.
Detta motsvarar det som Erik hade förväntat sig att göra. Privatmäklaren har hela tiden varit
behjälpliga vid frågor och har även snabbt svarat på e-mail och telefonsamtal. Eriks fru
nämner att hon tyckte att de kunde svara på alla frågor och kändes kunniga och insatta.

Erik och hans fru har varit nöjda med hur deras bostad presenterats på Internet och har tyckt
att det sett proffsig ut. Erik kunde dock ha önskat att mäklaren ringt upp efter visningarna och
hört efter hur de gått. Men i sin helhet så har allt han förväntat sig uppfyllts.

Om denna bostadsaffär går bra kan Erik mycket väl tänka sig att anlita en Internetmäklare
igen. Han kommer dock inte, som han gjort en gång tidigare, sälja utan någon inblandning alls
av mäklare, Erik vill ha den professionella biten som mäklarna kan ge. Under
försäljningsprocessen har Erik fått många frågor från bekanta hur det fungerar med
Internetmäklare och han har berättat och rekommenderat Privatmäklaren och lyft fram
fördelar och nackdelar.

Erik hade även funderingar kring hur mäklaren kunnat agera för att stötta säljaren mer.
Mäklaren kunde, enligt Erik, ha tipsat hur man på bästa sätt satte ett bra utgångspris för sin
bostad. Han påpekar att detta kan vara svårt då mäklaren inte har sett bostaden men menar
ändå att mäklaren kunnat kontrollera vad man som säljare gjort med huset sedan man köpte
det och även kollat av marknaden och utefter det bedömt om utgångspriset var för lågt eller
för högt satt. Med facit i hand tycker Erik att det hade varit bättre att sätta ett lägre utgångspris
än de gjort från början.
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En önskning om en liten snabbkurs i försäljningsteknik och psykologi lade Erik också fram
som idéer för att göra det enklare för honom som säljare. Privatmäklaren tipsade endast om att
man skulle ha städat till visningen och vara trevlig och glad, något som Erik såg som
självklart.
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5 Analys
I detta kapitel väljer vi att analysera de intervjuer vi genomfört och koppla ihop de med den
teori vi valt i uppsatsen. Vidare tillkommer våra egna funderingar och kommentarer kring
detta.

Vi väljer att börja med att analysera intervjuerna utifrån Kotlers köpbeslutsprocess och dess
fem steg. Vi anser att de intervjuade till vissa delar har följt processen men att steg fyra har
gjorts två gånger.

Det första steget i processen är uppkomsten av ett behov. Behovet av en mäklartjänst uppkom
hos de intervjuade när de skulle sälja sin bostad, behovet av att sälja uppkom i sin tur av olika
anledningar hos var och en av dem.

Nu görs ett val om att välja bort de traditionella mäklarna. Detta har intervjupersonerna gjort
utan att söka någon vidare information om dessa, utan de har gått på erfarenhet och hörsägen.
Detta är steg fyra i Kotlers köpbeslutsprocessen som i detta fall görs redan här.

Steg två, informationssökning, sker via Internet där de intervjuade tar fram information om
olika Internetmäklare och deras tjänster och erbjudande. Steg tre, utvärdering av alternativen,
görs av de intervjuade och Privatmäklaren som väljs på olika grunder, dels av en slump och
dels av prisskäl. I och med detta har steg fyra gåtts igenom ytterligare en gång. I steg fem
jämförs förhållandet mellan de intervjuades förväntningar av tjänsten med hur det verkligen
blev och detta avgör om de blev nöjda eller inte. Alla intervjuade har varit nöjda med
Privatmäklarens tjänst då alla förväntningar på företaget har uppfyllts. Dock har kognitiv
dissonans, som Kotler också talar om, uppstått hos flera av de intervjuade. De har varit nöjda
med tjänsten men har ändå tänkt på de fördelar de kan ha missat då de valde bort de
traditionella mäklarna. Alla har påpekat att de trodde att det skulle komma fler spekulanter på
visningarna än det gjorde och vissa antydde att de trodde att försäljningen skulle gå snabbare
än den gjort.12

Axelsson och Agndal talar om att köpbeslutsprocessen blir mer omfattande och långvarig om
det är ett komplext inköp. Vi anser att en fastighetsmäklartjänst där man ska sälja sin bostad
är ett stort och invecklat köp och borde därför, om man ser det som Axelsson och Agndal,
vara välgrundat och ta lång tid att besluta om. Vår åsikt är att de personer vi intervjuat inte har
gjort några djupare analyser av de valmöjligheter som fanns och därför inte helt stämmer
överens med det som Axelsson och Agndal skriver om.13

De intervjuade hade inte gjort några djupare analyser vid valen av mäklare. Schwartz modell15

över hur man ska gå till väga för att fatta rätt beslut tror vi hade hjälpt främst Camilla att bli
mer nöjd. Hennes mål var att sälja sin bostad till ett visst pris och hade hon redan från början
satt upp detta mål och tagit fram olika alternativ för att uppnå detta, anser vi att möjligheten
att hon från början skulle valt att anlita en traditionell mäklare hade varit större, istället för att
först anlita en Internetmäklare för att sedan överväga att byta till en traditionell mäklare för att
få bostaden såld till det önskade priset inom en rimlig tid.

Att valet föll på just Privatmäklaren var för de flesta av de intervjuade en prisfråga då de
ansåg att det Internetmäklarföretaget var det billigaste de kunde hitta. Deras beslut grundades
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på en prisjämförelse samt en jämförelse mellan de olika tjänsterna hos de olika
mäklaralternativen, Internetmäklarföretag och traditionella mäklare, och använde dessa som
ankare. Vi kan se att de intervjuade tycker att Privatmäklaren är ett bra och billigt alternativ
då de jämför med dyrare mäklartjänster och Privatmäklaren framstår då som ett kap. Detta är
vad Schwartz kallar förankring.16

När man fattar ett beslut vill man ta reda på vad man vill ha ut av det. Schwartz talar om att av
ett beslut får man ut nytta. De tre perspektiven för nyttan är förväntad, upplevd och
ihågkommen nytta. I vårt fall baserade intervjupersonerna först och främst sina val på en
förväntad nytta som byggde på deras förväntningar av tjänsten. Den upplevda nyttan är den
nytta som våra intervjupersoner baserade på hur de trodde att de skulle känna sig när de
konsumerade tjänsten, det vill säga att Privatmäklarens tjänst skulle vara det ultimata valet
och det skulle gå snabbt och smidigt, och de skulle även komma billigt undan. Alla kan tänka
sig att anlita en Internetmäklare igen i framtiden. Nu när de anlitat en och har nya
referensramar kommer de i framtiden att grunda sina val på erfarenheten av dessa
försäljningar. Detta baseras den ihågkomna nyttan på.17

Privatmäklarens kärntjänst, att förmedla bostäder över Internet till en lägre kostnad än
traditionell mäklare, är det som intervjupersonerna har efterfrågat och är beredda att betala
för. Orsaken till att intervjupersonerna har valt bort de traditionella mäklarna är, enlig oss, att
de inte värderar deras bitjänster, så som att mäklaren håller i visningarna och sköter all
kontakt med spekulanterna. Istället värderar de Privatmäklarens stödtjänst. Stödtjänsten ser vi
som frånvaron av extraservice från mäklarens sida. De betalar mäklaren för att den ska delta
så lite som möjligt i försäljningsprocessen.21

Eriks fru nämnde att hon tyckte att kunnandet hos Privatmäklaren var hög och Anders
berättade att han fick tag på mäklaren på dennes semester. Privatmäklaren har lyckats göra
tjänsten tillgänglig för kunden. Alla intervjuade talade om att de hade bra kontakt med
Privatmäklaren och vi tycker att de har lyckats bra med att interagera kunderna med företaget.
Då de intervjuade får göra stora delar av arbetet med försäljningen själv har tjänsten hög
kundmedverkan. Privatmäklaren har organiserat detta område väl då hela deras affärsidé
delvis grundar sig på detta. De intervjuade var alla överens om att denna del av tjänsten var
välfungerande och ingen fick göra mer än vad de förutsatt och var beredd på.23

Det författarna Echeverri och Edvardsson tog upp om frontpersonalens bemötande och goda
sevicekänsla passar gott in på Privatmäklarens tjänst, enligt de intervjuade. Alla var mycket
nöjda med den goda servicen och bemötandet i såväl e-mail som telefon. Vi anser att de har
nått upp till en god kundtillfredsställelse genom hur frontpersonalen agerat och vad de
levererat i form av information och tillhandahållande av material, detta då de intervjuade
anser att de i helhet är nöjda med tjänsten.24 Att de är nöjda med Privatmäklarens tjänst
innebär också att den så kallade kundupplevda kvaliteten, beskriven ovan, är uppfylld.
Intervjupersonerna har berättat att de är nöjda och tycker att de fått vad de betalat för.
Företagets profil har alltså motsvarat säljarnas bild av företaget och den förväntade tjänsten.
Som tidigare nämnt har Privatmäklaren haft en fortlöpande aktiv kontakt med säljarna och det
kombinerat med att deras sakkunskap har varit mycket god, så uppfylls både den tekniska och
den funktionella kvaliteten hos Privatmäklarens tjänst. Detta ger att säljarnas förväntningar på
tjänsten motsvarades bra av den slutliga tjänsten, den upplevda tjänsten, och ger därmed en
god kundupplevd kvalitet på tjänsten. Kvaliteten är bevis på kundtillfredsställelse.25
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Det som Kotler kallar value pricing och som vi anser att Privatmäklaren jobbar efter är också
det som har avgjort valet att välja Internetmäklare hos de intervjuade. Utifrån det som flera av
de intervjuade har nämnt kan vi se att Privatmäklarens tjänst har en god kombination av
kvalitet och god service.30

Vi kan se att våra intervjupersoner inte har gjort rationella val då de inte tagit fram all
information om alla Internetmäklare innan de gjorde sina val. Istället har de gjort optimala val
då de nöjt sig med Privatmäklaren, då det ansett att deras tjänst var tillräckligt bra.

Tempelman kom i sin uppsats fram till att det som avgjorde valet av mäklare var det första
intrycket av denne vid intaget. De intervjuade i denna uppsats har inte träffat mäklaren
personligen och valet har därför inte avgjorts på samma grunder som de i Tempelmans
uppsats. Vi kan se att de som vi har intervjuat inte alls har lagt ner samma energi vid valet av
mäklare som de i Tempelmans uppsats. Något som förvånade oss var att de intervjuade inte
först hade tagit kontakt med traditionella mäklare för att sedan välja bort dessa, utan hade
tagit kontakt med Internetmäklarna direkt. Tempelman konstaterade också att valet i de flesta
fall är omedvetet trots att de är övertygade om motsatsen. Vi kan se en liknande trend, då de
intervjuade har trott sig gjort ett aktivt val, enligt oss var det mestadels slumpen som avgjorde,
till exempel, som Andreas nämnde var det Privatmäklaren som han hittade först och därför
valde.9

Häggström och Sjöström talar i sin uppsats om att mäklarens trovärdighet är viktig vid valet
av mäklare. Detta stämmer överrens med det som Erik och hans fru berättade om, att de
tyckte att Privatmäklarens hemsida ingav trovärdighet och var en del av det som avgjorde
valet. Häggström och Sjöström nämner också att säljarnas tidigare erfarenheter av mäklare
också har påverkat valet. Vi bedömer att alla intervjuade var insatta i hur en
försäljningsprocess går till och hade tidigare erfarenhet av bostadsaffärer och traditionella
mäklare. Vi menar att detta har bidragit till att de valt att anlita en Internetmäklare, där de får
göra vissa delar av försäljningen själv. Vi har även uppfattat alla vi intervjuat som ”framåt”
personer som gärna tar egna initiativ och, utan att dra allt för stor slutsats utifrån detta, verkar
det vara denna typ av personer som anlitar Internetmäklare.10

Stenqvist kom i sin uppsats fram till att fördelarna för säljarna då man anlitar Internetmäklare
var det lägre arvodet, valmöjligheterna och kunskapen om sin egen bostad vid visningen. Alla
dem som vi intervjuade nämnde att det lägre arvodet var den största fördelen. Erik nämnde att
han såg en fördel i att när man anlitar Internetmäklare inte har samma press på sig att avsluta
affären för att mäklaren vill det. Istället har man mer tålamod med att ha fler visningar och
man har inte lika bråttom att acceptera ett bud. Vidare såg Bo en fördel med att man vid
visningarna har mer detaljkunskap om sin egen bostad och omgivningarna. Vi har liksom
Stenqvist konstaterat att det låga arvodet fäller avgörandet men, att det även finns andra
fördelar vid en jämförelse med en traditionell mäklare. Stenqvist menar att en nackdel kan
vara att säljaren bara berättar det han själv tycker är viktigt och att köparna möjligtvis
undviker kritiska frågor då det är säljaren som håller i visningarna. De vi intervjuat har dock
lagt fram flera negativa aspekter med att anlita Internetmäklare. Flera har nämnt att de blivit
besvikna över att det inte dykt upp så många spekulanter på visningarna som de trott och Bo
menar att traditionella mäklare får dit fler på visningarna då de har mer resurser att röra sig
med, som till exempel ett spekulantregister. Precis som Stenqvist kommit fram till har det
under våra intervjuer framkommit att det finns risk för att köparna känner sig osäkra under
visningarna. Vidare nämnde Andreas, att även om man har genomfört bostadsaffärer innan så
är man ny på området och har inte all kunskap som behövs. Att ingen mäklare ser objektet
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och sätter sig in i det och att direktkontakten med mäklaren uteblir, ses också som en nackdel.
Att Stenqvist inte kommit fram till detta kan bero på att han undersökt andra
Internetmäklarföretag än vi, vilka jobbar så att någon, mäklare eller besiktningsman, alltid
besöker bostaden innan försäljning. Camilla nämnde också att det kan vara tufft att hålla i
visningarna själv om man inte är förberedd.

Vi har under tiden vi skrivit på denna uppsats fått funderingar kring hur säljarna har resonerat,
eller inte resonerat, då de enbart verkar ha sett till kostnaderna vid jämförelsen mellan
traditionella mäklare och Internetmäklare. Inte många har verkat resonera kring hur mycket de
slutligen kan få ut för sin bostad beroende på vilken mäklare de väljer. De intervjupersoner
som sålt sin bostad hade inte fått mycket mer än utgångspriset. Detta är enligt oss något som
man inte är van vid när man anlitar en traditionell mäklare. Då sätts priset medvetet lite lägre
för att få flera spekulanter intresserade som trissa varandra till att buda högre och högre.
Skillnaden är vid anlitandet av en Internetmäklare, som Camilla berättade, att hon fick sätta
priset själv, och då satte hon medvetet ett pris som hon ville ha ut för sin bostad. Det var alltså
inte nödvändigt att spekulanter skulle buda, men hon hade inte förväntat sig så lågt intresse
som hon fick. Vi antar att det beror på att folk i allmänhet när de ser ett pris utgår från att det
kommer att stiga, och har man då ett högt utgångspris blir intresset lägre.
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6 Slutsats och egna reflektioner
Vi kommer nu till den sista delen i denna uppsats. Här kommer vi att svara på frågorna i
problemformuleringen och dra egna slutsatser från det som framkommit under arbetets gång.

Vi misstänkte från början att det var Internetmäklarens låga arvode som avgjorde valet mellan
traditionella mäklare och Internetmäklare. Detta har vi fått bekräftat genom de intervjuer vi
genomfört, men vi har lärt oss mycket mer om Internetmäklare och vissa saker har förvånat
oss. Att just Privatmäklaren valdes av intervjupersonerna berodde dels på att de var det
billigaste alternativet de intervjuade hittade och dels av en slump. Flera fördelar och goda
sidor hos Privatmäklaren har framkommit under intervjuerna, till exempel den goda
trovärdigheten Internetmäklarföretaget Privatmäklaren utsände via sin hemsida och
möjligheten att själv bestämma när man vill avsluta affären. I efterhand kan vi även tillägga
att det som förvånade oss var att Privatmäklaren under försäljningens gång har hållit så bra
kontakt med säljarna som de utlovat och därför haft en välfungerande tjänst, bättre än vi
trodde från början.

Jämförelsevis är, enligt vår uppfattning, många som anlitar traditionell mäklare ofta besvikna
på att mäklaren inte hållit vad den lovat, inte ringt upp när den sagt eller inte hållit något annat
som mäklaren lovat. Vår uppfattning är alltså att Privatmäklaren har satsat hårt på att hålla en
god kontakt och service mot sina kunder och samtidigt besitter de stor kunskap. Vi är
överraskade över att vi inte hört något negativt om Privatmäklarens sätt att uppträda, då de till
exempel inte brutit något löfte. Den kundupplevda kvaliteten som är hög i Privatmäklarens
tjänst, och det kan enligt oss bero på kundens höga delaktighet i tjänsten, det vill säga att
kunden har lägre förväntningar på mäklaren och vet att han själv har ansvar för delar av arbete
och utfallet av detta. Å andra sidan kan en traditionell mäklares missar bero på tidsbristen då
denne faktiskt deltar och engagerar sig på ett helt annat sätt än en Internetmäklare i en
bostadsaffär.

Efter våra intervjuer kan vi dra slutsatsen att de nackdelar man kan se är att man som säljare
saknar viss väsentlig kunskap och att köparna då kan bli lidande om man är för dåligt insatt.
Köparna kan även bli osäkra på visningarna när de upptäcker att säljaren visar sin egen
bostad. Ytterligare en nackdel som vissa köparna indirekt pekat på är att de inte har fått hjälp
med att bedöma vilket utgångspris de skulle sätta. Detta har lett till att det inte kommit så
många spekulanter på visningarna vilket i sin tur lett till att budgivningarna inte kommit igång
som de hade hoppats på.

Vi förvånades över att de flesta säljarna inte har tagit någon kontakt med traditionella mäklare
alls innan de bestämde sig för att anlita Internetmäklare. Vi hade uppfattningen innan vi
började med uppsatsen att arvodet var det som avgjorde valet, men vi tycker att säljarna varit
ännu mer ”insnöade” på det låga arvodet än vi från början trodde. Ingen av de intervjuade har
talat något om att de undersökt andra alternativ, jämfört och utvärderat fördelar och nackdelar
med traditionella mäklare respektive Internetmäklare. De intervjuade har enligt oss genomfört
en av livets största affärer utan någon närmare eftertanke. Hade de istället gjort ett rationellt
val och jämfört vad de i slutändan hade fått ut av en Internetmäklares respektive en
traditionell mäklares tjänst är vår gissning att några av dem skulle ha valt en traditionell
mäklare istället.
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I intervjun med Camilla framkom det att hon inte ville bidra till att traditionella mäklare
tjänade stora pengar och valde därför Internetmäklare. Vi anser att hon hade förutfattade
meningar och tog därför inte reda på fakta om vad traditionella mäklare kunde erbjuda. Efter
ett tag då försäljningen inte gått framåt och det ringde en mäklare som erbjöd sig att sälja
hennes bostad till det pris hon vill plus dennes arvode, kunde hon tänka sig att ändå byta till
en traditionell mäklare om denne kunde ge henne det pris hon ville få ut på sin bostad. Detta
tycker vi visar på att mäklare verkligen kan marknaden och vet hur de ska få ut det som
säljaren vill ha för sin bostad. De traditionella mäklarna är insatta i den lokala marknaden och
vet hur den fungerar, med olika utgångspriser och de vet även hur spekulanter tänker och
resonerar.

Vår erfarenhet efter intervjuerna är att säljarna innan försäljningen startade trodde att det var
lätt att sälja sina bostäder och att de inte behövde anstränga sig för att få den såld. De trodde
det var lättare än det visade sig vara. Vi tror att detta mycket berodde på att säljarna inte var
tillräckligt insatta i vad de skulle sätta för utgångspris för att få spekulanter till visningarna.
Det visar att man kan vinna på att anlita en traditionell mäklare som kan hjälpa till att få upp
priset och få dit fler spekulanter. Vår uppfattning är att man får väga deras arvode mot vad
man verkligen får ut av försäljningen. Är det värt en traditionell mäklares arvode för att få ut
mycket mer eller är det värt att anlita en Internetmäklare och sälja till ett begärt pris efter en
lite längre tid?

Vad det gäller framtiden så tror vi inte att Internetmäklarna kommer att ta över marknaden.
För det lär det krävas en del, och de flesta, tror vi, är för försiktiga då man har långt ifrån all
kunskap som behövs för att man ska känna sig helt säker. Internetmäklare kommer dock
säkert kunna utveckla sin tjänst och anpassa den ytterligare för sin aktuella målgrupp och det
trodde även intervjupersonerna när vi frågade. Den aktuella målgruppen verkar vara, som
ovan nämnts, företagsamma personer som är villiga att göra mycket själv och är ansvarsfulla
och kapabla att genomföra en bostadsförsäljning i stort sätt på egen hand.

I intervjun med Erik framkom det att han önskade att mäklaren gav mer tips och lite
försäljningsknep inför visningen. Detta är enligt oss en bra idé men vi menar samtidigt att
detta är en del av det man betalar för när man väljer att anlita en traditionell mäklare, det är
detta han är utbildad i och har erfarenhet av att göra. Säljarna verkar vilja ha så mycket de
bara kan få, utan att betala för det.

Som vi nämnt i tidigare kapitel hade vi från början inte någon positiv bild av Internetmäklare.
Under arbetets gång och främst efter det att vi genomfört intervjuerna påverkats av
intervjupersonernas erfarenheter och åsikter om Privatmäklaren och deras tjänst, vilket har lett
till att vår bild nu är mer positiv. Dock skulle vi som blivande traditionella mäklare inte välja
att anlita en Internetmäklare vid en bostadsförsäljning. Detta då vi anser att det jobb en
traditionell mäklare lägger på att finna spekulanter, inge trygghet för dessa samt mäklarens
kunskap om marknaden skulle överväga en Internetmäklares lägre pris.

Visst är valet att välja Internetmäklare i högsta grad en prisfråga! Vi har dock med denna
uppsats motbevisat oss själva och sett att det finns fler positiva saker kring Internetmäklarnas
tjänst och ger dig som läsare en djupare förståelse kring varför Internetmäklare övervägs och
väljs av bostadssäljare.
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7.4 Intervjuer

Andreas (2008-04-07 17.50-18.30)
Bo (2008-04-07 19.50-20.45)
Camilla (2008-04-08 18.45-19.10) Telefonintervju
Daniel (2008-04-08 19.20-19.45 ) Telefonintervju
Erik (2008-04-09 18.30-19.30)

Privatmäklaren (2008-04-01 13.40-13.45) Telefonkontakt
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8 Bilaga

8.1 Intervjufrågor

1. När uppkom tanken om att sälja Er bostad?

2. Vad har du för erfarenhet av mäklare?

3. Vad har du för erfarenheter av bostadsförsäljningar?

4. Kontaktade ni flera mäklare innan ni bestämde er?

5. Kontaktade ni flera mäklare innan ni bestämde er? Traditionella?

6. Jämförde ni flera Internetmäklare?

7. Hur kom du för första gången i kontakt/fick vetskap om att Internetmäklare fanns?
Hur kom du på att överväga att det var ett alternativ?

8. Har du haft visning ännu?

9. Hur kändes det att ha visningen? Uppstod det några problem? Hur gick den?

10. Vad gjorde att ni valde bort de traditionella mäklarna?

11. Vad såg/ser ni för fördelar med Internetmäklare framför traditionella?

12. Vad såg/ser ni för nackdelar med Intermäklare framför traditionella?

13. Vad har ni gjort själva? Vad förväntades ni göra, har ni fått göra mer/mindre?

14. Vad är ni nöjda med? Missnöjda med?

15. Hur gjorde ni med värderingen av er bostad?

16. Nästa gång du ska anlita en mäklare, vad kommer du då att välja/hur kommer du då att
tänka?

17. Om en bekant till dig skulle fråga om råd angående mäklare, vad skulle du då säga?


