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ABSTRACT 
 

Titel: Nätmäklare – Flipp eller flopp!? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Angelica Dahlin & Sofia Lindau 

Handledare: Tommy Gerdemark 

Datum: 2010-Juni 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om nätmäklarbranschen och dess position 

på marknaden. Allt fler använder Internet i sitt dagliga liv, men är kunderna beredda att 

använda nätmäklare till att sälja sina bostäder? Vi vill ta reda på hur lönsamma dessa 

företag är. Finns det potential för ekonomisk utveckling eller visar årsredovisningarna att 

situationen har stagnerat eller rent av utvecklats negativt? Är nätmäklarna ett så stort hot 

mot de traditionella mäklarna som de gärna vill framställa sig?  

Metod: Vi har valt att analysera nätmäklarföretag genom att titta i deras årsredovisningar 

för år 2007 och år 2008. Årsredovisningarna fick vi fram via databasen Retriever, där alla 

årsredovisningar från svenska aktiebolag finns registrerade. Vi har analyserat 

årsredovisningarna utifrån olika relevanta nyckeltal för att på så sätt se hur lönsamma 

företagen är. Vi har även analyserat och jämfört företagen med varandra för att ta reda på 

vilket av de företag vi analyserat som är mest lönsamt.  

 

Resultat & slutsats: Resultatet visar att nätmäklarna i dagsläget inte utgör något hot mot de 

traditionella fastighetsmäklarna. Endast ett företag gick med vinst år 2007, och år 2008 gick 

alla företag vi analyserat med förlust. Det som är särskilt anmärkningsvärt är att de två 

företag som framställs i media som de största och mest framgångsrika, Hemverket och Hem 

On Line är de företag som visar de största förlusterna.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Alla nätmäklare vill vara det självklara förstahandsvalet 

och därför anser vi att det behövs fler undersökningar om vad privatpersoner vill att tjänsten 

skall inkludera när de anlitar en nätmäklare, och vad de kan tänka sig att göra på egen hand.  

 

Uppsatsens bidrag: Den här uppsatsen anser vi har bidragit med att tala om hur bra det 

egentligen går för nätmäklare idag. Bland traditionella fastighetsmäklare finns det många 

rykten om nätmäklare, men det är egentligen ingen som riktigt vet hur bra eller hur dåliga 

de faktiskt är. Denna undersökning kan användas till att öka kunskapen om 

nätmäklarföretagens ekonomiska läge framförallt för de traditionella mäklarna som är deras 

största konkurrenter, för att på så sätt utforma en strategi om de skulle visa sig bli ett större 

hot i framtiden.  

 

Nyckelord: Nätmäklare, Traditionella fastighetsmäklare, Mäklare, Nyckeltal, Omsättning, 

Lönsamhet, Företagsanalys.   
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ABSTRACT  
  

Title: Online Real Estate Broker – Success or Flop?  

Level: C-Essay in Business Administration  

Authors: Angelica Dahlin & Sofia Lindau  

Supervisor: Tommy Gerdemark  

Date: June 2010  

 

Purpose: The purpose of this essay is to increase knowledge about the online real estate 

industry and its position in the market. The background to the essay is the increase of people 

utilizing the Internet in their daily lives, but are the customers willing to sell their homes 

through online real estate brokers? We would like to find out how profitable these companies 

are. Is there potential for economic development or do the financial statements show that the 

situation is stagnant or even on a negative trend? Are online real estate brokers as much of a 

threat to traditional real estate brokers as they present themselves? 

  

Method: We chose to analyze the online real estate companies by looking at their financial 

statements for the years 2007 and 2008. We received the financial statements through the 

database Retriever, where all annual reports from Swedish companies are registered. We have 

analyzed the financial statements based on relevant financial ratios and through them have 

seen how profitable the companies are. We have also compared firms, on the basis of the 

financial ratios we have chosen to use, to find out which, out of the companies we analyzed,  

was the most profitable. 

 

Results & Conclusion: The results of this study show that currently online real estate brokers 

do not pose a threat to traditional real estate agents. In 2007 only one company was profitable, 

and in 2008 all the companies we analyzed declared a loss. A particularly noteworthy 

discovery was that two companies, Hemverket and Hem On Line, which are portrayed by the 

media as the largest and most successful ones, showed the largest losses.  

 

Proposal for Further Research: All online real estate brokers would like to be the obvious 

first choice for consumers and therefore we believe that we need more research on what 

individuals want included in the service when they use an online real estate broker, and what 

they are willing to do on their own.  

 

Now as the competition between companies is getting tougher, it is also interesting to see if 

companies will still use a commission-based pay system, or if it will move towards a fixed  

salary pay system.  

 

Contributions: We think the essay has helped by explaining how the situation today is for 

online real estate brokers. Among the traditional real estate agents, there are many rumors 

about online real estate brokers, but it is thought that no one knows how good or bad they  

really are. 

 

Keywords: Online Real Estate Brokers, Real Estate Agents, Brokers, Financial Ratio, 

Revenues, Profitability, Business Analysis. 
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1 Inledning 

 

 

Uppsatsens första kapitel innehåller en bakgrundsbeskrivning samt en 

problemdiskussion, vilka mynnar ut i vår problemställning. Här presenteras 

även vårt syfte och vår målgrupp samt de avgränsningar vi gjort. 
 

 
1.1 Bakgrund 

Internetanvändningen hos privatpersoner ökar ständigt och år 2007 var svenskarna bäst i 

Europa på att använda internet.
1
 Detta har gjort att möjligheterna för 

fastighetsmäklarbranschen har utvidgats. Innan Internet slog igenom sökte de flesta efter 

bostäder i annonser och i olika tidningar, men idag används till dominerande del Internet.
2
  

Genom att samverka med kunder över Internet har det visat sig att det med några relativt 

enkla steg går att öka produktiviteten med 35 %, vilket i sin tur medför ökad lönsamhet och 

vinst för företaget.
3
  

År 1995 startade ett mäklarföretag vid namn Ägaren-Direkt som senare kom att bli Adirekta.
4
 

De hade en nyskapande affärsidé som innebar att kunderna för ett lågt arvode fick en 

annonsplats på deras hemsida och hjälp med kontraktsskrivning. Detta företag kom att bli det 

första som fick titeln ”nätmäklare”. Idag existerar inte det företaget, en möjlig orsak till detta 

kan vara att det var lite före sin tid. I början av 2006 startade ett antal nätmäklarföretag som 

hade en väldigt snarlik affärsidé som Adirekta redan under 1995 arbetade efter. I början 

uppfyllde tjänsten inte kundernas behov, dels pga. att annonserna inte lades upp på Sveriges 

största bostadsannonsplats hemnet.se,
5
 men även att kundernas juridiska kunskap inte var 

tillräcklig vid en försäljningsprocess. Detta misstag var genomgående i viss mån bland alla 

företag, vilket gjorde att företagen började utveckla sina tjänster. Idag erbjuder de flesta av 

dem en fullvärdig mäklartjänst via internet. En fullvärdig mäklartjänst inom denna gren av 

branschen är att företagen erbjuder hjälp med alla juridiska delar av registrerade 

fastighetsmäklare, och att bostaden även läggs ut på bland annat hemnet.se.  

Begreppet nätmäklare är något som vi under en längre tid varit bekanta med, främst pga. att 

det uppmärksammats mycket i massmedia. Hem On Line och Hemverket satsade stora 

summor på marknadsföring trots att de inte visste hur stort behovet var.
6
  Att gå ut för 

aggressivt och med för stora summor under marknadsföringsprocessen kan få förödande 

                                                 
1
 http://www.idg.se/2.1085/1.107999 7/4-10 kl 10.45 

2
 http://www.skandiamaklarna.se/om-oss/press/pressmeddelanden/svenskarna-hittar-hem-pa-natet.php 7/4 kl 

10.51 
3
 Models for supply chains in E-business, Jayashankar M. Swaminathan and Sridhar R. Tayur, Management 

Science, Vol. 49, No. 10, Special Issue on E-Business and Management Science (Oct., 2003 
4
Stenqvist K, kandidatuppsats Fastighetsmäklartjänster på nätet: en fallstudie av Adirekta, A-mäklarna och Hem 

On Line s.20, 23/1-07  
5
 http://www.hemnet.se/om/annonsering 7/4-10 kl 11.35 

6
 https://web.retriever-

info.com/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050856200910153CI1VD40E7R71N7G3H0

J324A100001010K34&serviceId=2  (krävs inloggningsuppgifter på www.retriever.com) 7/4-10 kl 12.16  

http://www.idg.se/2.1085/1.107999%207/4-10
http://www.skandiamaklarna.se/om-oss/press/pressmeddelanden/svenskarna-hittar-hem-pa-natet.php%207/4
http://www.jstor.org.webproxy.student.hig.se:2048/action/showPublication?journalCode=manascie
http://www.jstor.org.webproxy.student.hig.se:2048/action/showPublication?journalCode=manascie
http://www.hemnet.se/om/annonsering%207/4-10
https://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050856200910153CI1VD40E7R71N7G3H0J324A100001010K34&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050856200910153CI1VD40E7R71N7G3H0J324A100001010K34&serviceId=2
https://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=displayPDF&documentId=050856200910153CI1VD40E7R71N7G3H0J324A100001010K34&serviceId=2
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konsekvenser för ett nystartat företag, och frågan är om Hem On Line och Hemverket 

lyckades med detta eller misslyckades? 

1.2 Problemdiskussion och problemställning 

Den allmänna uppfattningen bland traditionella mäklare som vi har träffat under vår studietid 

är att nätmäklare inte utgör något hot mot deras verksamhet. De menar att många kunder till 

en början anser att nätmäklartjänsterna är bra och prisvärda, men när kunderna inser hur 

mycket tid de själva måste lägga ner på att få sin bostad såld, så ändras ofta uppfattningen och 

tiden blir viktigare än pengarna. Traditionella mäklare förklarar att de får en del av sina 

kunder från misslyckade nätmäklarförsök.
7
 Nätmäklare däremot figurerar kontinuerligt i både 

annonser och tv-reklam, och ger intryck av en lönsam verksamhet. Frågan är vad som gäller, 

utgör de ett hot eller inte. 

Vi vill även få större inblick i företagens ekonomiska situation, dvs. hur de har förändrats från 

starten till var de befinner sig i dagsläget.  

Utifrån detta är våra frågor i uppsatsen:  

 Hur lönsamma är nätmäklarföretagen?  

 Finns det potential för ekonomisk utveckling eller tyder årsredovisningarna på att 

företagen har stagnerat eller rent av utvecklats negativt?  

 Är nätmäklarna ett så stort hot mot de traditionella mäklarna som de gärna vill 

framställa sig?  

 
1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om nätmäklarbranschen och dess position på 

marknaden.  

 

1.4 Målgrupp  

Vi har valt att undersöka hur lönsamma de största nätmäklarföretagen är idag och om de utgör 

något hot mot traditionella fastighetsmäklare. Vi anser därför att de främsta intressenterna till 

vår uppsats är de personer som arbetar inom den traditionella fastighetsmäklarbranschen, 

dock inte enbart fastighetsmäklarna själva utan alla som arbetar inom dessa företag. Om det 

skulle visa sig att nätmäklarföretagen är mer lönsamma än vad man tidigare trott, kan de 

traditionella fastighetsmäklarföretagen behöva tänka om och anpassa sig efter kundernas nya 

behov.  

Vi anser även att vår uppsats kan vara av intresse för studenter som läser till fastighetsmäklare 

och lärare som undervisar inom ämnet. Vi hoppas att uppsatsen kan få upp ögonen för en 

annan del av branschen som det idag inte pratas så mycket om i undervisningslokalerna.  

 

                                                 
7
 Rickhard Löfgren,VD Skandiamäklarna Södertälje 13/4-10 kl. 14.28 
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1.5 Avgränsningar  

Vi har valt att endast titta på företagens årsredovisningar för år 2007 och år 2008. 

Anledningen till detta är att vi anser att dessa år är mest relevanta, detta pga. att år 2006 var de 

undersökta företagens startår, vilket medförde att verksamheterna inte redovisat något ännu.  

Årsredovisningarna för år 2009 fanns inte tillgänglig under uppsatsskrivandets gång.  

När det gäller alla uträkningar som gjorts har vi avrundat till närmaste heltal när det gäller 

procent, förutom de som tal som är mindre än 0,5 % då har vi valt att använda oss av exakt 

siffra. Belopp har vi valt att avrunda till tkr.  
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2 Metod 

 

 

Uppsatsens andra kapitel handlar om vilket vetenskapligt synsätt vi utgått ifrån 

samt vårt val av metod. Här beskriver vi även vilket tillvägagångssätt vi använt 

oss av för att nå upp till vårt syfte. Vi klargör begreppet ”nätmäklare” och hur 

vi har kommit fram till våra val av företag. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Vi har valt att i vår undersökning utgå från det hermeneutiska synsättet, då vi tolkat den fakta 

vi disponerar över genom att försöka förstå vad den visar och vad innebörden i den är. Inom 

hermeneutiken finns ingen absolut sanning, det handlar mer om förståelse och tolkning. De 

som styr förståelsen är viktiga företeelser som inom det hermeneutiska synsättet är skapade av 

människor, t.ex. yttranden och handlingar.  

Inom hermeneutiken talar man även om fördomar och förståelse. Den kunskap vi redan 

besitter innan denna undersökning kommer därför ligga som grund till vår tolkning av de 

fakta vi analyserar. Ett exempel på detta är att vi kommer intervjua nätmäklarföretagen om 

deras egen uppfattning av den ekonomiska situationen, och när detta görs har vi redan själva 

studerat den och kan på så sätt tolka deras svar utifrån våra tidigare kunskaper och 

erfarenheter.
8
  

 

2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod  

Vi har valt att i vår undersökning använda oss utav en blandning mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden kännetecknas av att kunna beskriva och tolka det 

man uppfattar så som man uppfattat det. Att undersökaren själv befinner sig i den sociala 

verklighet som analyseras. Datainsamlingen och analysen sker under samma tidpunkt och i 

interaktion.
9
  

Den kvantitativa metoden däremot kännetecknas av att forskaren metodiskt samlar in 

empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar det i statistisk form och utifrån det analyserar 

forskaren utfallet och tolkar egna hypoteser.
10

 Då vi i vår undersökning både analyserat ren 

fakta, företagens årsredovisningar och även gjort intervjuer med företagen anser vi att vår 

undersökning är en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod.  

 

                                                 
8
 Gustavsson B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 2004, s.13, 72-73 

Dzemidzic D, Jakupovic J, Kandidatuppsats, Försäkringskassan under förändring: En av vår tids största 

förändringar inom en offentlig verksamhet. En studie av hur medarbetarna inom Försäkringskassan påverkas av 

en omorganisering, s.10,2009. 
9
 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod 19/5-10 kl.13.19 

10
 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod 19/5-10 kl 13.23 

http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod%2019/5-10
http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod%2019/5-10
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2.3 Tillvägagångssätt  

När vi bestämde oss för att titta på nätmäklare och deras lönsamhet, kom vi fram till att den 

bästa metoden för oss var att analysera företagens årsredovisningar. I årsredovisningarna 

hittade vi alla siffror som var intressanta för vår undersökning, utifrån detta kunde vi dra 

slutsatser om företagens position på marknaden. Årsredovisningarnas information 

kompletterade vi sedan med intervjuer med de företag som ville medverka. Detta gjorde vi för 

att de själva skulle få en chans att yttra sig om företagens siffror och förklara eventuella 

orsaker till varför det såg ut som det gjorde. De som ville deltaga var Hemverket, A-mäklarna 

och Privatmäklaren.  

För att få fram relevant information till studien använde vi oss utav en databas som heter 

Retriever där vi fick fram företagens årsredovisningar. Utifrån årsredovisningarna har vi 

räknat ut de mest relevanta nyckeltalen.  

De flesta av nätmäklarföretagen startade i början av år 2006 vilket gjorde att alla var relativt 

nya på marknaden. Eftersom de flesta företag behöver en startsträcka innan de visar positiva 

resultat valde vi att endast titta på årsredovisningarna för år 2007 och år 2008. Vi ansåg att 

detta förmedlade en mer rättvis bild av verkligheten. Årsredovisningarna för år 2009 hade vid 

uppsatsskrivandets gång ej blivit färdigställda.  

De nyckeltal som vi valde att använda oss av, är de nyckeltal som vi under en diskussion med 

Peter Lindberg universitetsadjunkt, föreläsare i finansiering, vid Högskolan i Gävle kom fram 

till som mest relevanta vid denna typ av analys. Nyckeltalen var soliditet, räntetäckningsgrad, 

skuldsättningsgrad, kassalikviditet, omsättning per anställd, personalkostnad per anställd, 

rörelseresultat per anställd, vinstmarginal och rörelsemarginal. Vi analyserade dessa nyckeltal 

för att se om företagen förbättrats eller försämrats under år 2007 och år 2008. För att ta reda 

på de bakomliggande orsakerna till förändringarna genomförde vi även telefonintervjuer med 

företagen.  

Intervjuerna som vi nämnt ovan genomfördes via telefon, och de personer vi hade för avsikt 

att intervjua var antingen VD:n på företaget eller de personer som varit insatta i den 

ekonomiska situationen. Vi ansåg att årsredovisningarna avspeglade sanningen bäst men 

ibland finns naturliga förklaringar till varför årsredovisningarna ser ut som de gör. Därför 

tyckte vi att intervjuer var ett bra komplement och tillförde även viktig information till vår 

undersökning.    

 

2.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet i en undersökning menas med att den metod man använder sig av i verkligen mäter 

det som den avser att mäta. Det handlar om trovärdighet och hur bra undersökningen och 

resultatet överensstämmer med verkligheten. 
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Reliabilitet talar om graden av tillförlitlighet. Om undersökningen görs om och resultatet blir 

det samma har undersökningen en god reliabilitet.
11

 Metoden ska i stort sätt vara oberoende 

av undersökaren och de undersökta enheterna. Det traditionella reliabilitetsbegreppet är inte 

intressant i en kvalitativ undersökning eftersom kvalitativ data skapas genom samverkan med 

andra människor i ett sammanhang.
12

 Verkligheten är som bekant växlande och detta gör det 

omöjligt att samla identiska data vid olika tidpunkter och uppnå samma reslutat. I en 

kvalitativ undersökning är reliabiliteten kopplad till forskaren.
13  

Vi anser att vår undersökning är trovärdig då vi både har varit källkritiska i det fakta vi fått 

från litteratur, Internet, tidningsartiklar och årsredovisningar. Vi har även varit källkritiska i 

våra intervjuer som vi utfört, då vi anser att intervjupersonerna försökt att få företagen att 

framstå som bättre och mer lönsamma än vad de egentliga siffrorna visar. De årsredovisningar 

vi tolkat har varit tydliga vad gäller uppställning vilket har gjort att det varit relativt enkelt att 

se huruvida ett företag är lönsamt eller inte. Om denna undersökning skulle göras om idag, 

och baseras på de årsredovisningar som vi baserat vår undersökning på skulle resultatet bli 

detsamma, möjligtvis skulle analyserna skilja sig något då det är baserade både på fakta och 

på våra tidigare erfarenheter. Vi anser ändå att det som har störst betydelse är att nå fram till 

samma resultat.  

 

2.5 Metodproblem  

När vi har räknat på de nyckeltal som vi valt att använda oss av har vi förutsatt att de siffror 

och poster som visas i företagens årsredovisningar är korrekta. Det har dock i efterhand visat 

sig att antalet anställda som företaget uppvisar i årsredovisningarna inte stämmer helt 

överrens med verkligheten. Då företagen inte enbart har heltidsanställda visas inte dessa i 

årsredovisningarna, vilket har gjort att resultat per anställd inte stämmer till 100 %. Vi anser 

däremot att detta har en relativt liten betydelse då det endast är en liten del av en omfattande 

undersökning. Detta har inte påverkat det slutliga resultatet, vilket vi anser är huvudsaken. Vi 

har även tagit med två nätmäklarföretag som inte är renodlade nätmäklare utan endast en del 

av deras koncept ingår i nätmäklarbegreppet. Detta har medfört att vi i dessa företag inte kan 

se hur mycket nätmäklartjänster de sålt och hur mycket traditionella tjänster som sålts. Detta 

har vi dock tagit hänsyn till när vi analyserat företagen.  

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Eliasson A, Kvantitativ metod från början, 2006, s.14-17,148 
12

 Sjölund V, Wesslén J, kandidatuppsats, Förtroendets betydelse: en studie av fastighetsmäklares syn på 

förtroende i förmedlingsprocessen, s.6, Maj 2009  
13

 http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 19/5-10 13.45  

http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm%2019/5-10%2013.45
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2.6 Definition av begreppet ”nätmäklare”  

Vår definition av nätmäklare är en mäklartjänst som erbjuder: 

 Hjälp från registrerade fastighetsmäklare. 

 

 Att man som säljare måste göra någon eller några delar själv på egenhand utan 

fastighetsmäklarens närvaro, t.ex. upprätta en objektsbeskrivning, fotografera eller 

hålla i en visning.  

 

 Annonsering av bostaden ska i huvudsak ske på internet.  

För att falla in under kategorin nätmäklartjänst så får inte säljaren hålla i alla moment helt 

själv för då försvinner mäklarbegreppet.  

 

 

2.7 Val av företag  

Vid val av företag utgick vi från vår definition av vad en nätmäklare är. De företag som blev 

aktuella i första urvalet var Hemverket, Hem On Line, Privatmäklaren, Superbo, A-mäklarna, 

Bostadsagenten och Sight. Efter att vi definierat vår förklaring av nätmäklare, valde vi att ta 

bort Superbo och Sight på grund av att deras tjänst är så lik den traditionella mäklartjänsten. 

Det enda som egentligen skiljer dem åt från traditionella mäklare är att Superbo och Sight 

endast erbjuder annonsering på internet. Därför anser vi att dessa företag ej skall inräknas. 
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3 Teori 
 
 

I uppsatsens tredje kapitel klargör vi varför företag använder sig av olika 

nyckeltal som lönsamhetsmått. Vi förklarar även nyckeltalen som vi ska använda 

oss av för att analysera nätmäklarföretagens lönsamhet. 
 

 

 

3.1 Företagsanalys  
 
Vid analys av ett företag bör stor vikt läggas på räkenskapsanalyser. I räkenskapsanalyser 

utförs bearbetning och analys av årsredovisningar, årsbokslut och även delrapporter, som 

syftar till att skapa beslutsunderlag för olika situationer.
14

 Det är även vanligt att lite enklare 

informationskällor används och kommenteras, såsom kreditupplysningar samt adressuppgifter 

till alla svenska aktiebolag.
15

 Det är viktigt att ha ett tydligt mål och en väl utvecklad 

ordningsföljd när man upprättar en räkenskapsanalys. Vi har under arbetets gång valt att 

arbeta efter en översiktlig modell som beskriver räkenskapsanalysens arbetssteg
16

. 

Arbetsstegen beskrivs i modellform där det första steget blir att fastställa och precisera syftet 

med analysen. I detta steg läggs tid på hur arbetssteg, analysmått och analysmetoder kan 

användas beroende på syftet med räkenskapsanalysen. Det andra steget blir att granska 

källmaterialet. Det finns några frågor som bör ställas för att garantera uppgifternas 

trovärdighet. 
 

 Är räkenskapshandlingarna äkta?  

 Är materialet fullständigt? 

 Upptar balansräkningen samtliga tillgångar och skulder? 

 Är uppgifterna aktuella eller föråldrade? 

Dessa frågeställningar är viktiga för att öka medvetenheten om eventuella brister i 

källmaterialet. 

 

Tredje steget blir att justera balans- och resultaträkningarna. Fokus läggs framförallt på att 

justera de belopp som är upptagna i balans- och resultaträkningarna exempelvis till följd av att 

tillgångarnas balansvärden påverkas av ned- och avskrivningar. Inflation kan vara en stor 

faktor till att en betydande differens uppstår mellan en tillgångs bokförda värde och det 

aktuella marknadsvärdet. Det kan vara olämpligt att bygga analysen på bokförda värden och 

blir då ett problem om man vill fastställa ett företags aktuella förmögenhet och kapitalstyrka. 

 

En annan ofta missvisande post vid en räkenskapsanalys kan vara vissa specifika händelser 

som uppkommit under året. Det kan t.ex. röra sig om en mycket stor vinst eller förlust som 

kommer ifrån att företaget sålt exempelvis en verksamhetsgren. Dessa poster är ofta inte 

återkommande i årsredovisningarna vilket gör att företagets prognos blir mycket missvisande 

om de enstaka händelserna inte sållas bort.  

                                                 
14

 Carlsson M, Att arbeta med företagsanalys, s.9 
15

 http://www.marketsafe.se/?id=445, 12/4-10 kl. 13.10 
16

 Arvidson P, Hansson S, Lindquist H, Företags- och räkenskapsanalys, 2006, s.21. 

 

http://www.marketsafe.se/?id=445
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Det fjärde steget i analysen blir att analysera balans- och resultaträkningarna. Här bearbetar 

och tolkas det nyss justerade materialet. Beroende av vilken analys man är ute efter att inrikta 

sig på, tittar man exempelvis på olika nyckeltal för att bedöma lönsamhet, soliditet, likviditet 

och kassaflödet. 

Det sista och självklara steget i analysen blir att dra viktiga slutsatser utav den information 

man lyckats samla in under analysens gång. Det är viktigt att försöka precisera de slutsatser 

som dragits så att analysen blir lättförståelig och ett värde för många.
17

  

I våra analyser av företagen har vi valt att följa denna modell för att lättare få en översikt över 

arbetets gång. Vi har dock inte justerat balans- och resultaträkningarna då vi inte ansåg att 

något utav företagen hade några extrema poster som i och med detta skulle ge en missvisande 

bild. Vi har valt att i vår uppsats fokusera på nyckeltalen, då vi såg den informationen som 

mest pålitlig.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Arbetssteg vid räkenskapsanalys
18

 

 

 

                                                 
17

 Arvidson P, Hansson S, Lindquist H, Företags- och räkenskapsanalys, 2006, s.21. 
18

Ibid. 

Framställ syftet 

Granska källor 

Analysera 

Justera BR & RR 

Dra slutsats 
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3.2 Allmänt om Nyckeltal  

Nyckeltal är en viktig parameter att ha i minnet när man analyserar ett företag, oavsett om 

företaget är stort eller litet. En viktig egenskap som nyckeltalen har, är att det lätt går att 

jämna ut skillnaderna i företagens storlek. Detta gör att det lättare går att jämföra företag som 

inte är av samma storlek. Som nystartat företag har man ingen historik att använda sig av, 

men allt eftersom tiden löper kommer företaget inse att användandet av väl utvalda nyckeltal 

hjälper till mycket i analysarbetet och visar tydligt vilka poster som kan förbättras i 

verksamheten
19

.  

Nyckeltalen används på många olika plan i ett företags verksamhet. Några 

användningsområden kan vara att sätta upp mål, beräkna hur olika typer av satsningar slår på 

lönsamheten men främst hålla koll på utvecklingen. Ett företags konkurrenter är en självklar 

post som bör analyseras. Nyckeltalen utgör därför ett bra verktyg för att få en mer rättvis bild 

av företagens lönsamhet även om konkurrenternas kapacitet inte är den samma. Nyckeltalen 

möjliggör även att andra branscher kan ställas mot företaget och analyseras.  

Företagen är i många fall beroende av den information som nyckeltalen visar, ofta avslöjas 

nya trender och tendenser beträffande den ekonomiska utvecklingen. De ses ofta som 

varningslampor för verksamheten som indikerar när något börjar gå snett
20

.  

För att nyckeltalen ska vara relevanta för företagen, bör vissa krav vara uppfyllda. De ska t.ex. 

vara mätbara, begripliga, enkla, uppföljningsbara, motiverande och belönande. Vilka 

nyckeltal som är bäst att använda är mycket svårt att säga då det både beror på företagets 

storlek, antal anställda, ägarförhållande och bransch. Nyckeltalen kan användas på många 

olika sätt, men syftet är främst att få en så precis och relevant ekonomisk information som 

möjligt. 

 

Nyckeltalen brukar delas in i olika mått för att lättare kunna hänföra talen till relevanta poster. 

Den vanligaste områdesindelningen är lönsamhetsmått, verksamhetsmått och finansiella mått. 

 

 Till lönsamhetsmått hör bl.a. nyckeltal som försäljning per anställd, lagervärde och 

lageromsättning. 

 Till verksamhetsmått hör bl.a. nyckeltal som nya kunder/år, annonsering-respons, 

skickade offerter och kundbesök/dag/timme. 

 Till finansiella mått hör bl.a. nyckeltal som likviditet, soliditet, avkastning på eget 

kapital och resultat per anställd.
21

 

Det är endast företagens egna nyckeltalsvärden som kan ligga till grund för säkra slutsatser. 

Detta medför dock att de krävs att företagen har kunskaper om den bakomliggande 

redovisningen. 

 

 

                                                 
19

 http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm, 13/3-10 kl.08.50 
20

 http://www.ekonomitolken.se/om_nyckeltal.htm, 13/3-10 kl.08.55 
21

 http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=26551, 10/3-10 kl.13.00 

http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/ekonomistyrning_nyckeltal.htm,%2013/3-10
http://www.ekonomitolken.se/om_nyckeltal.htm,%2013/3-10
http://www.entreprenorcentrum.se/default.asp?pageid=26551
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3.3 Soliditet 
 

 

 

 

Soliditet mäter den långsiktiga stabiliteten i kapitalstrukturen, dvs. den långsiktiga 

betalningsförmågan. De beskriver även hur stor andel av det totala kapitalet som är eget 

kapital, vilken finansiell styrka företaget har.
22

 Företag kan tåla större förluster ju större det 

egna kapitalet är, de medför även att risktagandet kan tillåtas att öka, större risker hör samman 

med högre soliditet.
23

 För att mäta stabiliteten i ett företag, kontrolleras hur beroende ett 

företag är av de externa finansiärerna. Verksamheterna bör ha med i beräkningen att ju större 

denna andel är, desto mer känsligt blir verksamheten för räntekostnader och amorteringar.
24 

Har företag en soliditet på 100 % finansieras företaget enbart av eget kapital. Är soliditeten på 

0 % innebär detta att det inte finns något eget kapital att tillgå utan bara lånat.
25 

Soliditeten bör ligga omkring 25-30 % för att den skall anses vara bra, då finns det tillgångar 

att finansiera företagets skulder med vid behov. I tjänsteföretag däremot ska soliditeten ligga 

runt 60 % då de flesta tjänsteföretag inte har samma säkerhet i tillgångar som tillverkande 

företag kan ha. Är det egna kapitalet litet och skulderna stora medför det låg soliditet. 

Soliditet under 20 % är en kritisk nivå då det kan sänka förtroendet för företaget. Anledningen 

till detta kan vara att företaget haft dålig lönsamhet och att de gått med förlust.
26

 

Om företaget har en hög affärsrisk och konkurrensen är stor bör även soliditeten vara hög för 

att kunna motstå förluster enstaka år. Nyckeltalet används för att få ett uppskattat mått på hur 

välmående företaget är och vilken kapacitet företaget har att överleva på sikt.
27

     

 

 

 

 

                                                 
22

 Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.153 
23

 Georgsdotter S, Spara i aktier och fonder, 2002, s.14  

    Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.153 

    Johansson S, Runsten M, Företagets lönsamhet finansiering & tillväxt, 2005 s.11 

    Arvidson P, Hansson S, Lindqvist H, Företags- & räkenskapsanalys 2006, s.149-150  
24

 Carlsson M, Att arbeta med företagsanalys, s.72 
25

 http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/soliditet.htm, 9/3-10, kl.13.52 
26

 http://www.aspegren-ide.se/Familjepaketet/NyckeltalGLC091015.pdf  9/3-10, kl.14.50 
27

  http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/soliditet.htm, 9/3-10, kl.13.52 

     Georgsdotter S, Spara i aktier och fonder, 2002, s.14  

     Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.153 

     Johansson S, Runsten M, Företagets lönsamhet finansiering & tillväxt, 2005s.11 

     Arvidson P, Hansson S, Lindqvist H, Företags- & Räkenskapsanalys,  2006,  s.149-150  

Justerat eget kapital  

Totalt kapital 

 

http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/soliditet.htm
http://www.aspegren-ide.se/Familjepaketet/NyckeltalGLC091015.pdf%20%209/3-10
http://www.aktiesite.se/Nyckeltal/soliditet.htm
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3.4 Räntetäckningsgrad 
 
 

 

 

Detta nyckeltal beskriver företagets förmåga att täcka sina finansiella kostnader. Det visar 

bl.a. hur mycket resultatet kan sjunka utan att ränteutbetalningarna är i fara. Nyckeltalet 

analyseras ofta tillsammans med företagets soliditet. Svag soliditet kan ibland vara berättigat 

på kort sikt om företagen har tillräckligt med kapital. Förutsättningarna ska i dessa fall vara 

att resultat före finansiella intäkter och kostnader är stabila över tiden. Räntetäckningsgrad på 

1,0 innebär att företaget har ett noll resultat efter finansiella kostnader. Är värdet lägre än 1,0 

går företaget med förlust efter finansiella poster.
28

 

 

3.5 Skuldsättningsgrad 
 

 

 

 

Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till det justerade egna 

kapitalet, dvs. företagets kapitalstruktur. Är skuldsättningsgraden hög, är soliditeten låg och 

tvärtom. Hög skuldsättningsgrad innebär att man har en högre risknivå i verksamheten. Detta 

gör att företaget är mer känsligt för ränteförändringar och är mer beroende av kreditgivarna
29

. 

Skuldsättningsgradens största användningsområde är att ta reda på hur stor effekt 

skuldsättningen kan ha på det egna kapitalet. Skuldsättningsgraden bör ligga under 1,0 %, 

vilket då innebär att skulderna är mindre än det egna kapitalet, detta medför liten risk för 

företaget. Medianvärdet enligt SCBs branschnyckeltal ligger på 2,4 % och den övre gränsen 

ligger på 5,7 %.
30

 

 
 

 
 
 
 

                                                 
28

 Nordstedts Juridik, Bas nyckeltal- för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 2006, s.121 
29

http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?type=contains&criteria=skulds%C3%A4ttningsgrad#skuldsättningsgra

d 10/3-10 kl 13.50 
30

 Nordstedts Juridik, Bas nyckeltal- för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 2006,s.149 

    Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002  s.144, 155 

    Johansson S, Runsten M, Företagets lönsamhet finansiering & tillväxt, 2005, s.11,32 

    Arvidson P, Hansson S, Lindqvist H, Företags- & Räkenskapsanalys, 2006, s.148, 151-152 

Resultat + Finansiella kostnader  

Finansiella kostnader 

 

Justerade skulder  

Justerat eget kapital 

 

http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?type=contains&criteria=skulds%C3%A4ttningsgrad#skuldsättningsgrad
http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?type=contains&criteria=skulds%C3%A4ttningsgrad#skuldsättningsgrad
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3.6 Kassalikviditet 
 
 

 

 

 

 

Kassalikviditet anger företagets betalningsförmåga på kort sikt. Är kassalikviditen på 100 % 

eller mer, finns likvida medel så att de kortfristiga skulderna kan betalas omedelbart. 

Förutsättningen är då att omsättningstillgångarna kan omsättas på en gång. Detta gäller endast 

så länge som förfallodatumet för betalning av företagets kortfristiga fodringar ligger innan 

företagets kortfristiga skulder ska betalas.
31

  

 

Är kassalikviditeten under 100 % och eventuella pågående arbeten inte kan omsättas på en 

gång, måste företaget göra sig av med långfristiga skulder eller ta lån för att kunna betala de 

kortfristiga skulderna.
32

  Det behöver dock inte vara så, bara företagets penningflöden är 

stabila kan verksamheten fortsätta med relativt låg kassalikviditet. Detta är inte att se som en 

regel som alltid gäller utan det beror även på vilken bransch företaget tillhör. Ett företag inom 

industrin bör ha högre kassalikviditet än ett företag inom tjänstesektorn, då företag inom 

tjänstesektorn i större grad kan få in pengar från kunder innan de kortfristiga skulderna löper 

ut. För stor kassalikviditet kan även medföra att de sänder ut dåliga signaler till aktieägarna 

och omvärlden, då företaget inte väljer att investera dessa pengar i lönsamma projekt. Stor 

kassalikviditet behöver inte alltid betyda att företaget har god lönsamhet.
33

 

 

3.7 Omsättning per anställd 
 
 

 

 

Nyckeltalet används ofta för att bedöma hur effektivt ett företag är. Ju högre värde 

omsättningen per anställd visar, desto mer effektivt anses företaget vara. Omsättningen per 

anställd påverkas av bl.a. hur mycket vidareförsäljning företaget har, 

inflationen/prisförändringar och hur medelantalet på de anställda är beräknat. Om du vill höja 

omsättningen per anställd bör du försöka att öka omsättningen och eventuellt minska antalet 

anställda.
34

 

 

 

                                                 
31

 Arvidson P, Hansson S, Lindqvist H, Företags- & Räkenskapsanalys, 2006, s.177 

    Nilsson H, Isaksson A, Martikainen T, Företagsvärdering med fundamental analys, 2002, s.152-153 
32

 http://www.ekonomi-info.nu/kassalikviditet_3310.asp 10/3-09 kl 11.44 
33

Arvidson P, Hansson S, Lindqvist H, Företags- & Räkenskapsanalys, 2006, s.177-179 
34

 http://www.ekonomi-info.nu/omsattning_per_anstalld_3335.asp 12/3-10 kl.13.20 

Omsättningstillgångar -  Lager  

Kortfristiga skulder 

 

Omsättning  

Medelantalet anställda 

 

http://www.ekonomi-info.nu/kassalikviditet_3310.asp%2010/3-09
http://www.ekonomi-info.nu/omsattning_per_anstalld_3335.asp%2012/3-10
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3.8 Personalkostnad per anställd 
 
 

 

 

Nyckeltalet anger ett företags nivå på framförallt löner och förmåner till de anställda. Detta 

räknas enkelt ut genom att dividera personalkostnaderna med medelantalet anställda och detta 

visar då ett uttryck främst för företagets lönenivå.
35

 Görs en jämförelse över tiden påverkas 

nyckeltalet, främst pga. löneutvecklingen.  

Vill företaget minska personalkostnaderna per anställd, bör de börja med att se över vilka 

typer av och vad de totala personalkostnaderna är. Finns det någon post som går att förändra 

på ett enkelt sätt utan att någon blir lidande bör detta genomföras omgående för att få sänkta 

kostnader. Finns det liknade företag kan det vara en god idé att jämföra dessa med det egna 

företaget. Exempel på åtgärder kan vara minskade/ökade personalförmåner eller 

lönekostnader
36

. 

 

3.9 Rörelseresultat per anställd 
 
 

 

 

Rörelseresultat är ett begrepp som man använder sig av inom bokföring och finansiell analys. 

Resultatet beskriver skillnaden mellan rörelsens intäkter och kostnader dividerat med 

medelantalet anställda. Det visar vad varje årsanställd bidrar med för att främst täcka 

kostnaderna för finansiering men även för att ge en tillfredställande vinst.
37

 

                                                 
35

 Nordstedts juridik, Bas nyckeltal- för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 2006, s.127 
36

 http://www.ekonomi-info.nu/personalkostnader_per_anstalld_3395.asp 11/3 kl.12.30 
37

 Nordstedts Juridik, Bas nyckeltal- för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 2006, s.123 

Personalkostnader 

Medelantalet anställda 

 

Rörelsens int. – Rörelsens kostn. 

Medelantalet anställda 

 

http://www.ekonomi-info.nu/personalkostnader_per_anstalld_3395.asp%2011/3
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3.10 Vinstmarginal 
 
 

 

 

Vinstmarginal är ett mått som kan användas för att jämföra över tiden inom företaget, men 

även för att kunna jämföra mellan olika företag.
38

 Nyckeltalet visar hur stor vinsten är före 

räntekostnader i förhållande till omsättningen. Det bygger på resultatet före räntekostnader, 

vilket gör att det tar hänsyn till alla kostnader förutom just räntekostnaderna.  Detta gör att det 

inte spelar någon roll hur företaget har finansierat verksamheten. Med detta nyckeltal ska man 

bedöma de totala affärsmarginalerna utan att ta hänsyn till om företaget är mycket skuldsatt 

eller inte.
39

 Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är per omsatt krona, när allt är betalt 

förutom räntekostnaden. Överskottet ska räcka till ränta och ge vinst.
40

 

 

 

3.11 Rörelsemarginal 
 
 

 

 

Rörelsemarginalen anger hur stor andel i procent av varje krona som omsätts som blir kvar för 

att täcka räntor, skatt och ge vinst. Detta nyckeltal används främst till att se sitt egna företags 

utveckling eller för att jämföra företag i en viss bransch. För att förbättra företagets 

rörelsemarginal ska man öka intäkterna, eller minska kostnaderna och avskrivningarna.
41

  

  

                                                 
38

Arvidson P, Hansson S, Lindqvist H, Företags- & Räkenskapsanalys, 2006, s.113 
39

 http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?type=contains&criteria=Vinstmarginal#vinstmarginal 10/3-10 

kl. 16.07 
40

Carlsson M, Att arbeta med företagsanalys, 2004,s.91 
41

 http://www.ekonomi-info.nu/rorelsemarginal_3330.asp 10/3-10, kl 14.38 

Rörelseresultat+Finansiella int.  

Omsättning 

 

Rörelseresultat  

Omsättning 

 

http://www.blinfo.se/GetEobEntries.do?type=contains&criteria=Vinstmarginal#vinstmarginal
http://www.ekonomi-info.nu/rorelsemarginal_3330.asp%2010/3-10
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4 Kort beskrivning av nätmäklarföretagen 

 

 

I uppsatsens fjärde kapitel beskriver kortfattat företagens historia, vad som 

ingår i deras tjänster samt vad företagen tar i arvode.   

 

4.1 Hemverket AB 

Hemverket startade år 2006 sin verksamhet.
42

 Hemverket ägs idag bland annat av de personer 

som sålde Gekås i Ullared och av flera Ica handlare.
43

  

De använder sig av ett fast arvode på försäljning av bostäder, arvodet ligger på 5000 kr. I 

detta ingår hjälp att sätta ett passande utgångspris, utifrån vad tidigare bostäder sålts för i 

området. Objektet läggs ut på det två största bostadsinternetsidorna, Hemnet och BoVision 

men även på Hemverkets egen sida.  Visning får man som säljare hålla själv, kunden får 

tillgång till allt material som behövs till visningen, men detta måste skrivas ut på egen hand. 

När det gäller frågor som uppkommer på visningen som gäller förmedlingsprocessen och 

juridiska frågor, besvaras de av fastighetsmäklare som går att nå per telefon. Budgivningen 

sker via Hemverkets hemsida, och alla som ska lägga bud måste registrera sig på 

hemverket.se. När budgivningen är klar får kunden hjälp att upprätta alla kontrakt och avtal 

som behövs för att slutföra affären.
44

  

 

4.2 Hem On Line AB  

Hem On Line startade sin verksamhet 2006, de ägs idag till största del av Jan Carlzon, mest 

känd för sin tid på SAS.
45

  

De har ett fast arvode på 23 000 kr, och i detta ingår hjälp med fotografering och kunden får 

även besök av en av Hem On Lines fastighetsmäklare till sin bostad. Som säljare får man även 

hjälp med att upprätta en informativ och säljande objektsbeskrivning.  

Annonsering sker på Hem On Lines egen hemsida men även på Hemnet och BoVision. 

Visningen får säljaren hålla själv men allt visningsmaterial får de utav Hem On Line, de finns 

även nåbara på telefon och mail om kunden har några frågor. Om säljaren av någon anledning 

inte vill hålla visningen själv kan man lägga till 5000 kr på arvodet så håller en 

fastighetsmäklare visningen istället. Budgivningen sköts av Hem On Lines fastighetsmäklare, 

via internet. När budgivningen är avslutad upprättar fastighetsmäklaren alla kontrakt och avtal 

som behövs och sedan skickas det ut till både säljare och köpare. Efter detta ses köpare och 

säljare på Hem On Lines kontor för att skriva kontrakt, alternativt kan de välja att skicka in 

kontrakten påskrivna per post eller e-post.  

 

                                                 
42

  Hemverkets årsredovisning för år 2006 
43

 Di.se ”tufft för nätmäklare” publicerad 15/10-09 
44

 http://www.hemverket.se/salj/salj_info.php?vad=ingar 4/3-10 kl.12.28 
45

 Di.se ” Ingen succé för nätmäklare” publicerad 12/1-10  

    Hem On Lines årsredovisning för år 2006 

http://www.hemverket.se/salj/salj_info.php?vad=ingar
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4.3 A-mäklarna AB  

A-mäklarna startade sin verksamhet under år 2006, ägaren till företaget är Lars Eneland som 

även startade Ägaren-Direkt.
46

 A-mäklarna är både ett nätmäklarföretag och en vanlig 

traditionell fastighetsmäklare förutom den detaljen att de endast annonserar på Internet. A-

mäklarna erbjuder 3 olika paket, small, medium och large.  

Smallpaketet har ett fast arvode på 10 000 kr, och då sköter säljaren visningen, alla 

förhandlingar och slutuppgörelsen. Säljaren får tillgång till alla kontrakt och avtal som är 

färdiga att skriva under.
47

  

Mediumpaketet har ett fast arvode på 20 000 kr, då sköter A-mäklarna alla delar förutom 

visningen som säljaren får hålla i själv.
48

  

Largepaketet har ett fast arvode på 30 000 kr och detta är precis som en vanlig traditionell 

mäklartjänst, där alla delar sköts av A-mäklarnas fastighetsmäklare. Det som är skillnaden är 

att de endast annonserar ut bostaden via internet.
49

 

 
4.4 Privatmäklaren AB  

Privatmäklaren AB startade sin verksamhet under år 2006 av 4 st personer. Ingen av dessa 

hade någon fastighetsmäklarutbildning. Från början var tanken att erbjuda hjälp till de som 

sålde sina bostäder själv, men företaget insåg ganska snabbt att de behövde en insatt person 

som kunde bostadsmarknaden och hur bostadsaffären går till. På grund av den insikten 

anställde de sedan en registrerad fastighetsmäklare. När fastighetsmäklaren anställdes började 

företaget även erbjuda en mäklartjänst.
50

  Privatmäklarens mäklartjänst har ett fast arvode på 

14 000 kr, och det som ingår i denna är en gemensam genomgång av objektsbeskrivningen 

som säljaren själv sammanställt. Säljaren och fastighetsmäklaren kommer sedan överens om 

ett passande utgångspris. De publicerar en annons på de största marknadsplatserna Hemnet 

och BoVision men även på Booli, Boliga, Bospindeln och Blocket. Visningen av bostaden 

håller säljaren själv i men allt tryckt visningsmaterial skickas hem till säljaren några dagar 

innan visningen. Frågor som uppkommer under visningen får säljaren besvara själv men det 

går att nå privatmäklaren under veckodagarna per telefon och per mail. Dit får både säljare 

och spekulanter vända sig.  Budgivningen sköts via e-bud. När budgivningen är klar upprättar 

en fastighetsmäklare alla kontrakt och avtal som behövs för att kunna slutföra försäljningen. 
51

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Telefonintervju med Lars Eneland, ägare av A-mäklarna AB, 18/3-10 kl:16:15 
47

 http://amaklarna.se/small.asp 4/3-10 kl.12.31 
48

 http://amaklarna.se/medium.asp  4/3-10, kl.12.31  
49

http://amaklarna.se/large.asp  4/3-10 kl.12.30 
50

 Kandidat uppsats, Uppskattar kunderna nätmäklartjänsten, Rex Anders och Westling Magnus 20/5-09  
51

 http://privatmaklaren.se/salja.asp?h=maklare 3/4-10 kl. 12.29 

http://amaklarna.se/small.asp%204
http://amaklarna.se/medium.asp%20%204/3-10,%20kl.12.31
http://amaklarna.se/large.asp%20%204/3-10%20kl.12.30
http://privatmaklaren.se/salja.asp?h=maklare
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4.5 Bostadsagenten AB  

Bostadsagenten startade även de sin verksamhet under år 2006. Företaget ägs av Magnus 

Alebo och Mats Bengtsson.
52

 Bostadsagenten har liksom A-mäklarna både en nätmäklartjänst 

men erbjuder även traditionella mäklartjänster. Bostadsagenten erbjuder 3 olika paket, small, 

medium och large.  

Smallpaketet har ett arvode på 1 % av köpeskillingen eller ett minimiarvode på 24 000 kr för 

bostadsrätt och 27 000 kr för villa. I det arvodet ingår alla delar förutom visningen som 

säljaren sköter själv, allt visningsmaterial får kunden själv skriva ut.  
 

Mediumpaketet har ett arvode på 1,5 % av köpeskillingen eller ett minimiarvode på 29 000 kr 

för bostadsrätt och 32 000 kr för villa. I arvodet ingår alla delar förutom visningen och allt 

visningsmaterial som behövs skickas ut till säljaren per post några dagar innan visning.  

 

Largepaketets arvode lämnas ut på offert. I detta paket ingår alla delar som en traditionell 

mäklare erbjuder men även flyttstädning och flyttning av möbler till säljarens nya adress 

ingår. Detta är något som går att välja bort om säljaren så önskar, för att minska kostnaden. 
53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Bostadsagentens årsredovisning för år 2006. 

www.bostadsagenten.se/kontakt/styrelse 13/6-10 kl.10.55 
53

 http://www.bostadsagenten.se/salj-bostad 3/4-10 kl.12.33 

http://www.bostadsagenten.se/kontakt/styrelse%2013/6-10
http://www.bostadsagenten.se/salj-bostad%203/4-10
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5 Analys av nätmäklarföretagens nyckeltal 

 

I uppsatsens femte kapitel analyserar vi företagens nyckeltal som vi tidigare har 

förklarat. De nyckeltal vi analyserar bygger på uppgifter från 2007 och 2008 

års årsredovisningar. 
 

 

5.1 Soliditet 

 

 

 
Tabell och diagram 1 – Företagens soliditet i procent för år 2007 och år 2008. 

Enligt sammanställningen ovan ser vi att soliditeten är väldigt olika mellan företagen, och 

mellan åren. Detta kan sannolikt bero på att företagen är relativt nystartade och att de är 

verksamma inom en ny del av fasighetsmäklarbranschen och därmed inte fått någon stabilitet 

ännu. Hemverket hade en soliditet år 2007 på 67 % vilket anses som hög soliditet. I 

tjänsteföretag är det acceptabelt och ofta nödvändigt med en högre soliditet. Detta kan dels 

förklaras med att tjänsteföretag inte är lika beroende av externa finansiärer, då de inte har 

kostnader för lagerhantering och maskiner. Tjänsteföretag behöver högre soliditet för att få 

trovärdighet hos banker, där visar de att företaget kan betala ev. skulder och klara av enstaka 
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års- förluster, men även för att de inte har någon säkerhet i anläggningstillgångar.
54

 De vi kan 

se med Hemverkets soliditet är att de löper mindre risk vid konjunkturnedgångar och 

branschrisker, dels pga. att det har en mindre andel fasta utbetalningar för räntor och 

amorteringar, men de har även möjlighet att öka upplåningen om det skulle anses 

nödvändigt.
55

  Hemverkets soliditet år 2008 ökar ytterligare till 72 % vilket kan förklaras av 

att det egna kapitalet minskade från 2 991 tkr år 2007 till 2 736 tkr år 2008, även att det totala 

kapitalet minskade från 4 451 tkr år 2007 till 3 793 tkr år 2008. Anledningen till att det totala 

kapitalet har minskat är att de kortfristiga skulderna dvs. leverantörsskulder och det övriga 

kortfristiga skulderna har blivit lägre.  

Hem On Lines soliditet var år 2007 8 % vilket är lägre än den godtagbara nivån.
56

 

Anledningen till detta är att det egna kapitalet är lågt men den främsta anledningen till den 

låga nivån beror på att de kortfristiga skulderna är väldigt höga. Detta anser vi är acceptabelt 

då företaget är nystartat och det är troligt att de har gjort nödvändiga investeringar i 

verksamheten för att den ska fungera. Ytterligare en anledning till att soliditeten är låg är att 

omsättningstillgångarna år 2007 var större än år 2008, då soliditeten låg på 27 %. Då detta är 

en snabbväxande del av en nystartad bransch är det troligt att företag får problem att 

upprätthålla en god soliditet. Detta beror ofta på att snabb tillväxt behöver kapitalkrävande 

investeringar, men även att omsättningstillgångarna ökar med tillväxten
57

. Under år 2008 

krävdes inte lika stora investeringar pga. att de flesta inköp anskaffades året innan, vilket 

ledde till att de övriga kortfristiga skulderna minskade från 9 218 tkr till 1 578 tkr.
58

 Detta 

medförde att soliditeten ökade till en mer godtagbar nivå på 27 %.  

A-mäklarnas soliditet minskade från år 2007 till år 2008. Det egna kapitalet är i princip 

oförändrat mellan åren men den stora skillnaden ligger däremot i att det övriga kortfristiga 

skulderna har ökat från 52 tkr år 2007 till 730 tkr år 2008, vilket har lett till att det totala 

kapitalet har ökat kraftigt, detta resulterar i en lägre soliditet.
59

 A-mäklarnas soliditet för år 

2008 ligger precis under den godtagbara nivån, vilket kan sänka förtroendet för företaget och 

minska möjligheterna till att ta ytterligare lån.
60

 Detta kan ha en naturlig förklaring då 

företaget inte gjorde sina investeringar under startåret utan väntade.
61

 De totala skulderna 

kommer troligtvis inte ligga på lika hög nivå under 2009 då vi tror att investeringsbehovet är 

mättat, vilket återigen kommer leda till en ökad soliditet.  

Soliditeten för Privatmäklaren minskade kraftigt från 82 % år 2007 till 1 % år 2008. 

Anledningen till detta var att det egna kapitalet minskade från 248 tkr till 3 tkr. Denna kraftiga 

minskning av det egna kapitalet kan ha sin orsak i att 2007 års resultat var -452 tkr, vilket 

fördes över till 2008 års balanserade resultat, vilket i sin tur påverkar det egna kapitalet.
62

 

Bostadsagentens soliditet har förbättras från år 2007 till år 2008, men den ligger fortfarande 

på en för låg nivå för att kunna anses som god.
63

 År 2007 var soliditeten 9 % vilket är lågt 

                                                 
54

 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nidReal Estate Issues; Fall2004, Vol. 29 Issue 3, p1-6, 6p Business Source 

Elite=410&doktyp=mot&rm=1996/97&bet=L203&dok_id=GK02L203, 9/4-10 kl 10.43  
55

Hansson S, Arvidson P, Lindquist H, Företags- och räkenskapsanalys, 2006. s.145 
56

 http://www.aspegren-ide.se/Familjepaketet/NyckeltalGLC091015.pdf 9/3-10, kl.14.50 
57

 http://www.aspegren-ide.se/Familjepaketet/NyckeltalGLC091015.pdf 17/3-10 kl.16.53 
58

 Hem On Lines bolagsrapport, uttagen 2010-03-09 
59

 A-mäklarnas bolagsrapport, uttagen 2010-03-09 
60

 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nidReal Estate Issues; Fall2004, Vol. 29 Issue 3, p1-6, 6p Business Source 

Elite=410&doktyp=mot&rm=1996/97&bet=L203&dok_id=GK02L203 9/4-10 kl 10.43 
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 A-mäklarnas Bolagsrapport, uttagen 2010-03-09 
62

 Privatmäklarens bolagsrapport, uttagen 2010-03-09 
63

 http://www.aspegren-ide.se/Familjepaketet/NyckeltalGLC091015.pdf 9/3-10, kl.14.50 

http://www.aspegren-ide.se/Familjepaketet/NyckeltalGLC091015.pdf%2017/3-10
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men kan förklaras med att det totala kapitalet var väldigt stort pga. det höga kortfristiga 

skulderna. Liksom Hem On Line och A-mäklarna har även Bostadsagenten gjort stora 

investeringar under startåret. 2008 års soliditet för Bostadsagenten låg på 17 %, vilket är en 

liten ökning, anledningen till att ökningen inte blev större var att de även år 2008 gjorde 

relativt stora investeringar.
64

   

5.2 Räntetäckningsgrad  

 

 

 

Tabell och diagram 2 – Företagens ränteteckningsgrad i % år 2007 och år 2008 

Hemverkets räntetäckningsgrad har försämrats från år 2007 då den låg på 0 %, till -344 % år 

2008. Orsaken till att den låg på 0 % år 2007 var att det inte fanns några finansiella kostnader 

i resultaträkningen. Under år 2008
65

 uppkom en extern räntekostnad på 21 tkr och ett negativt 

resultat efter finansiella poster på -7 254 tkr, vilket bidrog till den negativa 

räntetäckningsgraden. Då en räntetäckningsgrad ligger under 0 % är företagets förmåga att 

täcka sina finansiella kostnader i fara.
66

  

Hem On Line har också försämrat sin räntetäckningsgrad från år 2007 då den var -246 %, till 

att år 2008 ha en räntetäckningsgrad på – 4384 %. Detta gör att Hem On Line får det väldigt 

svårt att täcka sina kostnader då räntetäckningsgraden bland annat visar hur mycket resultatet 

                                                 
64

 Bostadsagentens Bolagsrapport, uttagen 2010-03-09 
65

 Hemverkets bolagsrapport uttagen 2010-03-09 
66

 Nordstedts Juridik, Bas nyckeltal- för bättre analys och effektivare ekonomistyrning, 2006, s.121 
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kan sjunka utan att ränteutbetalningarna är i fara.
67

 Anledningen till att räntetäckningsgraden 

försämrats mycket beror på att de finansiella kostnaderna har minskat.
68

 

A-mäklarnas räntetäckningsgrad är det enda utav företagen vi har analyserat som har positiv 

räntetäckningsgrad. Vilket visar sig i att de år 2007 uppvisade ett resultat efter finansiella 

poster på 71 tkr och att inga finansiella kostnader fanns. År 2008 hade A-mäklarna en lägre 

omsättning än år 2007, dock var även kostnaderna högre vilket ledde till ett nollresultat. De 

externa kostnaderna under år 2008 var på 1 tkr, vilket medförde att räntetäckningsgraden blev 

den samma.    

Privatmäklarens räntetäckningsgrad har också försämrats mellan åren. Anledningen till det är 

att de år 2008 fick en extern räntekostnad på 1 tkr vilket gör att räntetäckningsgraden 

försämras till -349 %.  

När det gäller Bostadsagenten har även deras räntetäckningsgrad försämrats, år 2007 var den -

24 %, på grund av att bostadsagenten hade en extern räntekostnad på 14 tkr och ett resultat 

efter finansiella poster på -348 tkr.  År 2008 fick bostadsagenten en räntekostnad på 1 tkr och 

ett resultat efter finansiella poster på -155 tkr vilket gjorde att räntetäckningsgraden sjönk 

ännu mer och då till -154 %. 

5.3 Skuldsättningsgrad 

 

 

 
 

Tabell och diagram 3 – Företagens skuldsättningsgrad i % år 2007 och år 2008 
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Företagens skuldsättningsgrad hänger ihop med företagens soliditet. Om soliditeten är låg så 

är skuldsättningsgraden hög. Skuldsättningsgraden kan ses som ett alternativ till 

soliditetsberäkning. Ett företag bör inte ha en skuldsättningsgrad som överstiger 1,0 % för då 

innebär det att skulderna är större än det egna kapitalet, vilket innebär större risk för 

företaget.
69

   

Hemverkets skuldsättningsgrad ligger på en god nivå, det betyder att det föreligger en bra 

balans mellan företagets skulder och det egna kapitalet.
70

 Då skuldsättningsgraden bör ligga 

strax under 1,0 % finns det möjlighet för Hemverket att investera i företagets verksamhet utan 

att några konsekvenser skulle uppstå.
71

 

Skuldsättningsgraden för Hem On Line under år 2007 och år 2008 är över den accepterade 

nivån. På grund av den minskade skuldsättningsgraden för år 2008 kan vi se att Hem On Line 

är på väg i rätt riktning. Anledningen till att de har lyckats sänka skuldsättningsgraden till år 

2008 är att det har minskat skulderna kraftigt.
72

 

A-mäklarna är ett relativt litet företag med en nettoomsättning på ca 1 100 tkr år 2008. Under 

år 2007 hade A-mäklarna endast 60 tkr i skulder och ett eget kapital på 171 tkr. Det egna 

kapitalet för år 2008 är nästintill oförändrat. Anledningen till att skuldsättningsgraden har ökat 

är att skulderna har ökat med 671 tkr.
73

 Även då skuldsättningsgraden har försämrats ligger 

inte A-mäklarna enligt vår bedömning i riskzonen för konkurs.  

När det gäller Privatmäklarens skuldsättningsgrad har den mellan åren 2007-2008 ökat från 

0,22 % till 147 %. Det faktorer som spelar in på denna stora ökning är dels att det egna 

kapitalet har minskat från år 2007 på 248 tkr till 3 tkr år 2008. Som tidigare nämnts beror 

detta på att 2007 års negativa resultat på -452 tkr har förts upp som balanserade resultatet år 

2008, vilket har påverkat det egna kapitalet negativt. En annan faktor som spelat in är att 

skulderna ökat från 54 tkr år 2007 till 441 tkr år 2008.
74

 Om inte privatmäklarens 

skuldsättningsgrad sjunker till en mer normal nivå inom en snar framtid anser vi att en 

konkurs nästintill är oundviklig. 

Bostadsagentens skuldsättningsgrad för både år 2007 och 2008 är över accepterad god nivå. 

Trots en hög skuldsättning ser vi en förbättring då skuldsättningen sjunkit från 10 % år 2007 

till 5 % år 2008. Anledningen till minskningen är att skulderna har minskat och det egna 

kapitalet har ökat.
75

 Sannolikt tror vi att om Bostadsagenten fortsätter i samma riktning 

kommer kunna inom några år få en stabil skuldsättningsgrad och komma ner till godkända 

nivåer.  

Sammanfattningsvis ser vi att företagens skuldsättningsgrad är ojämn, vilket dock inte 

behöver betyda att alla företag ligger i riskzonen för konkurs då företagen är relativt nya på 

marknaden. Anledningen till att de flesta av företagen har hög skuldsättningsgrad är att 

skulderna är högre än normalt, då det behövt göra stora investeringar under startåren.   
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5.4 Kassalikviditet 

 

 

 

Tabell och diagram 4 – Företagens kassalikviditet i % år 2007 och år 2008 

Hemverkets kassalikviditet är väldigt god för både år 2007 och år 2008. Vilket är bra då de 

kan betala sina kortfristiga skulder på en gång utan att behöva ta lån. Men det är inte enbart 

bra att ha så hög kassalikviditet som Hemverket har, för deras del skulle det vara bättre att 

använda resurserna till att göra lönsamma investeringar istället och på så sätt tjäna mer 

pengar.  

Hem On Lines kassalikviditet var år 2007 108 % vilket är en bra nivå, då 100 % betyder att 

det precis går att betala sina kortfristiga skulder. År 2008 ökade deras kassalikviditet till 135 

% vilket är lite högt, som vi tidigare nämnt är det då bättre att satsa de likvida medel som blir 

över efter att de kortfristiga skulderna är betalda på lönsamma investeringar.
76

 Lönsamma 

investeringar skulle kunna vara att placera pengarna i räntebärande fonder, investera i 

webbutveckling och göra hemsidan mer lättförståelig och lättnavigerad. Dessa prioriteringar 

skulle underlätta för kunderna och förhoppningsvis leda till att fler anlitar dem vid försäljning 

av sin bostad
77

. Vi tror även att de skulle vinna på att investera pengarna i nytänkande 

marknadsföring, och på så sätt få fler kunder.  

Kassalikviditeten för A-mäklarna år 2007 var på 442 % vilket är högt, det kan förklaras med 

att det hade väldigt lite kortfristiga skulder och omsättningstillgångar dvs. kundfodringar från 

försäljning och likvida medel år 2007. År 2008 sjönk kassalikviditeten till 118 % vilket är en 
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nivå företagen bör sträva mot.
78

 Anledningen till den minskningen var att både A-mäklarnas 

kortfristiga skulder och omsättning ökade.
79

  

Privatmäklarna hade liksom A-mäklarna hög kassalikviditet år 2007 då den låg på 441 %. 

Under år 2008 ökade Privatmäklarens kortfristiga skulder med ca 800 % vilket då resulterade 

i att kassalikviditeten sänktes till under 100 %. Vilket betyder att de år 2008 inte kunde betala 

sina kortfristiga skulder.
80

 För att motverka denna effekt bör Privatmäklaren enligt oss lägga 

vikt på att öka försäljningen, och på så vis öka kundfodringar i relation till de kortfristiga 

skulderna.  

Bostadsagenten har legat på en jämn kassalikviditet under åren 2007 och 2008. År 2007 låg 

den på 100 % och år 2008 var kassalikviditeten 95 %. De tyder på att det har en bra balans 

mellan sina kortfristiga skulder och omsättningstillgångar.      

 

5.5 Omsättning per anställd 

 

 

 

Tabell och diagram 5 – Företagens omsättning per anställd (tkr) år 2007 och år 2008 

För att bättre kunna bedöma om omsättningen per anställd kan klassas som bra, har vi valt att 

jämföra med några traditionella mäklarföretags omsättning per anställd. Vi valde att jämföra 

företag som hade ungefär lika många anställda som nätmäklarföretagen för att få en så rättvis 
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bild som möjligt. När vi undersökte företagens omsättning såg vi att en traditionell 

mäklarbyrå ungefär ligger på en omsättning på mellan 1000-1600 tkr per anställd. De företag 

vi undersökt är bl.a. Torget Fastighetsförmedling i Linköping AB, som hade en omsättning på 

1 586 tkr per anställd år 2008, med 9 st anställda
81

. Vi har även tittat på Skandiamäklarnas 

Södertäljekontor, RIAL Fastighetsbyrå AB, som under år 2008 visade en omsättning per 

anställda på 1 146 tkr. Detta kontor har 10 st anställda
82

. Vi jämförde även med ett företag 

som låg i Trångsund, en förort till Stockholm. Detta företag Stoltz Fastighetsförmedling AB, 

hade år 2008 en omsättning per anställd på 1 278 tkr med endast 5 st anställda
83

. 

De två ytterligare vi tittade på var, Stigbertils Mäklare i Båstad AB, med 6 st anställda med en 

omsättning per anställd på 1 090 tkr
84

 och Falumäklarna Aktiebolag, även de med 6 st 

anställda, med en omsättning per anställd på 1 293 tkr
85

.  

Vi ansåg att det var viktigt att använda företag som gav geografisk spridning. Detta ansåg vi 

speciellt viktigt då våra nätmäklare främst får in sina objekt från säljare i små städer. Enligt 

Privatmäklarens VD Carl Troedsson så har kunderna inte dykt upp där de först hade förväntat 

sig.  

"Vi trodde att det de flesta kunderna skulle komma från storstäderna. Så är det inte, utan det 

är många från små och medelstora städer”.
86

 Med denna information var det självklart för 

oss att våra jämförelseobjekt hade geografisk spridning. 

När vi nu jämförde de traditionella mäklarnas omsättning med nätmäklarnas såg vi väldigt 

snabbt att omsättningen är för låg om man tar hänsyn till antalet anställda. Det kan förklaras 

med att nätmäklarna har mindre än 2 % av alla bostadsannonser på Hemnet.
87

 Men det kan 

även tyda på att marknaden inte är helt övertygad om konceptet, och blir därför avvaktande. 

Detta är oroväckande för nätmäklarna och de bör snabbt försöka finna någon lösning på detta 

problem. 
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Diagram 6 – Jämförelse omsättning per anställd (tkr) år 2008 

 

Hemverket hade under år 2007 en nettoomsättning på endast 782 tkr med 4 st anställda, vilket 

gav en omsättning per anställd på 196 tkr. Detta är en låg omsättning per anställd och 

ohållbart i längden. Hemverket kunde under år 2007 inte täcka personalkostnaderna, såsom 

löner till anställda och ledning. Under år 2008 anställde Hemverket 5 st och omsättningen 

ökade från 2 576 tkr till 3358 tkr. Detta medförde att omsättningen per anställd ökade till 373 

tkr. Den relativt stora omsättningsökningen var dock inte tillräcklig, vilket även detta år 

yttrade sig i att de inte kunde täcka personalkostnaderna.
88

  

Hem On Line hade under år 2007 en nettoomsättning på 3668 tkr och 8 st anställda, vilket gav 

en omsättning per anställd på 459 tkr. Detta måste anses som en acceptabel nivå för ett 

nystartat företag. Anledningen till att omsättningen ändå var så pass hög berodde troligtvis på 

att marknaden under år 2007 fortfarande var väldigt het och att bostäder ofta var 

”självsäljande”.
89

  

Hem On Line hade under år 2008 en redovisad nettoomsättning på 1774 tkr och det ska sättas 

i relation till deras 6 st anställda. Pga. den mycket låga omsättningen blir Hem On Lines 

omsättning per anställd endast 296 tkr. Den omsättningen var inte tillräcklig för att kunna 

täcka företagets personalkostnader, vilket var väldigt oroväckande. Den minskade 

nettoomsättningen på ca 1 900 tkr berodde troligtvis på att fastighetsmarknaden hamnade i en 

svacka som en direkt orsak av finanskrisen.
90

  

Hem On Line måste i detta läge försöka öka omsättningen betydligt för att först och främst 

kunna täcka personalens löner, men sedan även för att ha en chans att gå med vinst. 

Företagets ledning anser vi verkligen måste se vad som kan vara fel, är deras tjänst t.ex. för 

lågt prissätt eller har de för höga kostnader för att konceptet ska gå runt? 

Vid analysen av A-mäklarnas bokföring blev vi fundersamma då det enligt bokslutet inte hade 

någon anställd. Men det fanns en nettoomsättning och kostnader. Vi ifrågasatte då 

årsredovisningens trovärdighet och valde därför att kontakta ägaren till bolaget. Det visade sig 

vid en närmare intervju att ägaren till bolaget Lars Eneland även var verksam mäklare. Lars 

mäklar endast 30-40 % 
91

 och pga. detta syns inte det i årsredovisningen.  

A-mäklarna visade under år 2007 en nettoomsättning på 284 tkr, vilket i detta fall även blir 

omsättningen per anställd. Detta får ses som en god omsättning för ett nystartat företag med 

endast en anställd. Under år 2008 ökade omsättningen ytterligare till 1 132 tkr, och då Lars 

inte anställt någon, är även i detta fall omsättningen per anställd detsamma som 

nettoomsättningen för hela företaget.   

A-mäklarnas omsättning per anställd är den enda av de företag vi valt att analysera, som 

ligger runt samma nivå som en traditionell mäklare.  

Privatmäklaren hade under år 2007 en nettoomsättning på 343 tkr, och 2 st anställda. Detta 

ger en låg omsättning per anställd på 172 tkr. Under år 2008 ökade privatmäklaren 

nettoomsättningen till 1 203 tkr med samma antal anställda som året innan vilket gav en 

                                                 
88

 Hemverkets bolagsrapport uttagen; 2010-03-09 
89

 http://www.va.se/nyheter/2009/02/12/maklarna-har-slutat-ringa/ 9/4-10 kl.12.55 
90

 http://www.va.se/nyheter/2009/02/12/maklarna-har-slutat-ringa/  9/4-10 kl 13.00 

www.retriver.se Artikel;Fokus 2010-04-09 s.24 
91

 Telefonintervju med Lars Eneland, ägare av A-mäklarna AB, 18/3-10 kl:16:15 

http://www.va.se/nyheter/2009/02/12/maklarna-har-slutat-ringa/
http://www.va.se/nyheter/2009/02/12/maklarna-har-slutat-ringa/
http://www.retriver.se/


  
      34 

 
  

omsättning per anställd på 602 tkr.
92

 Med tanke på att inga ytterligare personer anställdes, 

tycker vi det tyder på att företaget är på väg i rätt riktning. Man ska även ha i åtanke att 

företaget endast varit verksamt i två år.  

Nettoomsättningen för bostadsagenten är relativt god under båda åren, år 2007 visar de en 

omsättning på 3 077 tkr med 5 st anställda och under år 2008 visar de en omsättning på 4 008 

tkr med 7 st anställda. Omsättningen per anställd blir för år 2007, 615 tkr och för år 2008 573 

tkr.
93

 Trots att omsättningen per anställd sänktes något under år 2008, tycker vi att det anses 

som bra. 
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5.6 Personalkostnad per anställd 

 

 

Tabell och Diagram 7– Företagens personalkostnad per anställd (tkr) år 2007 och år 2008 

 
 

Hemverkets personalkostnader per anställd uppgick år 2007 till 678 tkr och år 2008 till 422 

tkr. De totala personalkostnaderna ökade pga. att Hemverket anställde ytterligare 5 st personer 

under år 2008, detta ledde även till att personalkostnad per anställd minskade.
94

 Två utav de 

nyanställda enligt Hemverkets förvaltningsberättelse år 2008, var helt inriktade på försäljning 

av annonser och kringtjänster två områden där företaget såg en stor intäktspotential.  

”Hemverket ser sig själva som en platt organisation med korta beslutsvägar som möjliggör 

ett snabbt agerande för att anpassa sig till förändringar på bostadsmarknaden. Under början 

av år 2008 genomfördes en större förändring av verksamheten till en renodlad form av 

förmedling av fastigheter i enlighet med mäklarlagens regler. Omorganisationen och en 

effektiv marknadsföring har resulterat i en kraftig ökning av omsättningen.” 
95

 

Vi tycker att det är bra att Hemverket fokuserar på nya områden såsom annonsering och 

försäljning av kringtjänster. På grund av det låga arvodet som Hemverket erbjuder sina 

kunder kan det vara svårt för företaget att täcka sina kostnader, men denna nya idé möjliggör 
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för mäklarna att ta ut mer betalt av varje kund vid sidan av arvodet, vilket leder till ökade 

intäkter.  

Sänkningen av personalkostnaden per anställd berodde inte på att Hemverket anställt fler 

mäklare och gjort fler affärer, utan pga. att de anställt 2 st till säljorganisationen istället. De 

fokuserade på att öka intäkterna främst genom annonsering och försäljning av kringtjänster. 

Om den här idén blir lyckosam medför detta troligtvis att de kommer att klara av att gå runt 

på en mindre omsättning av kunder.    

Hem On Line har mellan åren 2007 och 2008 ökat sina personalkostnader per anställd från 

500 tkr år 2007 till 525 tkr år 2008. Detta anser vi är omotiverat då de inte borde öka de 

anställdas löner när företaget gör stora förluster varje år. Samtidigt får de redan låg lön så det 

kanske var ett måste för att få behålla personalen. 

När det gäller A-mäklarna har de ingen personalkostnad per anställd, för varken år 2007 eller 

år 2008. A-mäklarna består endast av 1 person som arbetar 30-40% med företaget. VD:n Lars 

Eneland har många sidoprojekt vilket gör att han inte är lika beroende av att företaget gör en 

bra start. Då hans huvudsakliga inkomstkälla inte är A-mäklarna tar han troligtvis inte heller 

ut någon lön från detta företag
96

.  

Målet i framtiden för A-mäklarna bör självklart vara att få en verksamhet som gör det möjligt 

att plocka ut en lön. Vi anser att Lars Eneland gör ett bra val att inte anställa någon ytterligare 

person. Då han är ensam ägare så väljer han själv om det finns utrymme till att ta ut lön, de 

andra företagen vi analyserar har inte den möjligheten.  

Privatmäklaren har ökat sin personalkostnad per anställd från 160 tkr år 2007 till 394 tkr år 

2008. Företagets personalkostnader har ökat från 319 tkr till 787 tkr, vilket kan ha sin 

förklaring i att de två anställda nu arbetar heltid.  

Bostadsagenten har lyckats sänka sina personalkostnader per anställd från 371 tkr till 339 tkr 

år 2008. Anledningen till de minskade personalkostnaderna per anställd beror på att företaget 

inte ligger på samma lönenivå per anställd år 2008. Bostadsagenten anställde 2 st personer 

under år 2008, dock ökade endast löneposten till anställda med 155 tkr. Lönerna till styrelse 

och VD ökade från 234 tkr år 2007 till 410 tkr år 2008.  Vilket i detta fall inte anses 

motiverande då företaget gick med förlust.   

När vi tittar på detta nyckeltal för företagen ser vi att lönekostnaderna per anställd är för stora 

för att göra ett positivt resultat. Dock ser vi ett problem då företagen inte kan sänka lönerna så 

mycket ytterligare. Lönerna i dessa företag ligger idag på ett genomsnitt på ca 15 000 kr innan 

skatt, vilket är i samma nivå som yrken utan utbildningskrav.
97

 Detta är ett stort problem och 

företagen kommer troligtvis få svårt att behålla sin personal.  
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5.7 Rörelseresultat per anställd 
 

 
 

Tabell och diagram 8 – Företagens rörelseresultat per anställd (tkr) år 2007 och år 2008 

 

Hemverket har inte förbättrat sitt rörelseresultat från år 2007 till år 2008. När vi analyserar de 

två åren ser det ut som att en förbättring har skett, dock är orsaken till detta att Hemverket har 

anställt ytterligare 5 st personer. Rörelseresultatet fördelas därför på fler personer.
98

  

Hem On Line har däremot fått ett sämre rörelseresultat per anställd från år 2007 till år 2008. 

Orsaken till detta är att Hem On Line har minskat antalet anställda år 2008 med 2 st personer, 

och att rörelseresultatet i princip är det samma som föregående år.
99

  

A-mäklarna har också försämrat sitt rörelseresultat per anställd. Detta beror på att 

rörelseresultat från år 2007 var positivt på 135 tkr och minskade till -4 tkr år 2008.
100

  

Privatmäklaren har förbättrat sitt rörelseresultat per anställd. Det vi ser i årsredovisningen är 

att intäkterna ökade från år 2007, även kostnaderna ökade men inte lika mycket som i 

förhållande till intäkterna. Detta gjorde att rörelseresultatet förbättrades något, och gav ett 

bättre rörelseresultat per anställd.
101
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Bostadsagentens rörelseresultat per anställd har förbättrats mellan åren. Det beror på att 

intäkterna har ökat från år 2007 till år 2008, och att kostnaderna har minskat mellan åren.
102

  

 
5.8 Vinstmarginal  
 

 

 

Tabell och diagram 9 – Företagens vinstmarginal i % år 2007 och år 2008 

 

Hemverket har mellan åren 2007-2008 lyckats sänka sin negativa vinstmarginal från -915 % 

år 2007 till -215 % år 2008. Anledningen till detta beror på att omsättningen ökat från 782 tkr 

till 3 358 tkr, rörelseresultatet dvs. intäkterna - kostnaderna är i princip oförändrade över 

åren.
103

  

Hem On Lines vinstmarginal fortsatte år 2008 i en negativ bana. År 2007 var vinstmarginalen 

-134 % och år 2008 var den -247 %. Detta beror på att Hem On Line under år 2008 sänkte sin 

omsättning kraftigt, vilket påverkar nyckeltalet negativt.
104

  

Även A-mäklarna minskade sin vinstmarginal mellan åren. De lyckades öka sin omsättning 

under år 2008, men även kostnaderna ökade så de uppnådde ett rörelseresultat på -4 tkr. Detta 

var orsaken till att vinstmarginalen blev sämre mellan åren.
105

  

Privatmäklaren lyckades liksom Hemverket att vända den negativa trenden något gällande 

vinstmarginalen. År 2007 var vinstmarginalen -132 % och under år 2008 lyckades de förbättra 
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denna siffra till -29 %.
106

 Trots en viss förbättring talar man inte om god vinstmarginal utan 

tvärtom. Skälet till förbättringen beror på att de ökade nettoomsättningen och förbättrade sitt 

negativa rörelseresultat.  

Bostadsagenten vände också den negativa trenden något vad gäller vinstmarginalen. År 2007 

var vinstmarginalen på -11 % och år 2008 på -4 %. Denna förbättring är liksom som de 

ovanstående i att omsättningen och rörelseresultatet har förbättrats.  

I ovanstående ser vi att företagen lyckats förbättra sina vinstmarginaler, dock är det 

fortfarande inte tillräckligt då vinstmarginalen bör ligga en bra bit över 0 % för att kunna få en 

vinst i företaget. Konsekvenserna med en negativ vinstmarginal är att företagen får svårt att 

betala sina räntekostnader.  

 

5.9 Rörelsemarginal  

 

 

 
 

Tabell och diagram 10 – Företagens rörelsemarginal i % år 2007 och år 2008 

 

Rörelsemarginal är liksom vinstmarginal ett mått på hur stor andel i procent av varje krona 

som omsätts som blir kvar för att täcka räntor, skatt och ge vinst. Det enda som skiljer 

rörelsemarginal från vinstmarginal är att finansiella intäkter exkluderas i nyckeltalets 
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formel.
107

 De företag vi har analyserat har väldigt låga eller inga finansiella intäkter vilket gör 

att rörelsemarginal inte skiljer sig nämnvärt från vinstmarginal.
108
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6 Diskussion av empirisk data och intervjuer 

 
 

I uppsatsens sjätte kapitel fortsätter analysen av företagens nyckeltal men här 

har även hänsyn tagits till de svar vi fått från de intervjuer vi gjort. 

 

 

6.1 Hemverket AB 

 
Hemverket 2008 2007 

Soliditet % 72 67 

Räntetäckningsgrad % -344 0 

Skuldsättningsgrad % 0,39 0,49 

Kassalikviditet 223 189 

Omsättning per anställd 373 196 

Personalkostnad per 

anställd 422 678 

Rörelseresultat per 

anställd -808 -1806 

Vinstmarginal % -216 48 

Rörelsemarginal % -217 -915 
 

Tabell 11 – Sammanställnig av Hemverket AB:s nyckeltal 

 

Efter en telefonintervju med Inger Falkhielm ekonomiansvarig på Hemverket fick vi lite mer 

klarhet i Hemverkets årsredovisningar för år 2007 och år 2008, men även vad företaget har för 

långsiktiga mål. På frågan huruvida Hemverket idag är lönsamt svarar Inger att Hemverket 

har en målsättning att bygga upp en rikstäckande organisation. Detta har dock medfört höga 

kostnader och då företaget arbetar med låga marginaler krävs det en hög omsättning av 

företagets tjänster innan företaget kan gå med vinst. Omsättningen ökar stadigt så företaget 

kommer att bli lönsamt på sikt.
109

  

 

Vi ställer oss dock frågande till detta, då vi tolkar att företaget ska uppvisa en vinst inom 1-2 

år och vi tror inte detta är genomförbart, då de gjorde en förlust under år 2007 och år 2008 på 

över 7 miljoner. Inger berättade även mellan raderna att även år 2009 var ett förlust år, hon 

nämnde dock inte med hur mycket.  

 

Även om Hemverket ständigt ökar sin omsättning så måste de öka sin försäljning väldigt 

mycket för att uppnå ett 0 resultat och vi ser inte att detta kan vara genomförbart inom 1-2 år.  

När det gäller hur stor marknadsandel de har inom nätmäklarbranschen har hon ingen exakt 

siffra men hon vet att de är störst inom sin bransch, och målet är att öka ännu mer.  Detta tror 

vi stämmer då vi har tittat på hur många objekt de olika nätmäklarföretagen har ute till 
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försäljning. Där visar det tydligt att Hemverket är klart störst, med flest objekt utlagda
110

. 

Hemverket har sett till hela fastighetsmäklarbranschen 1 % marknadsandel enligt booli.se. 

Idag har Hemverket 7-8 st fastighetsmäklare och ett antal mäklarassistenter samt personal 

som arbetar med kundtjänst och support. Under det senaste året har nya verksamheter med 

egen personal etablerats i Uppsala, Stockholm, Södertälje och Malmö. Flera nyanställningar 

har även gjorts i Göteborg, där bolaget har sitt säte. Antalet anställda ökar stadigt och 

företaget har för avsikt att anställa fler mäklare i olika delar av landet den kommande tiden. 

Anledningen till att de har en lägre omsättning per anställd år 2008 än år 2007 menar Inger på 

att det är för att de anställer fler personer hela tiden och all personal jobbar inte med själva 

tjänsten och bidrar därför inte till att öka omsättningen. Vilket gör att det ser sämre ut per 

anställd under år 2008 än år 2007.  

 

När vi frågade om hur Hemverkets lönesättning för mäklarna såg ut, berättade Inger att vissa 

har en fast månadslön och andra har en lägre grundlön + provision. Det som styr vilken lön 

fastighetsmäklaren har beror på vad man kommit överens om. 

 

Hemverket är idag det nätmäklartjänstföretag utav de som vi har valt att undersöka som har 

lägst arvode på 5 000 kr. När vi frågade Inger om de har några planer på att höja arvodet för 

att närma sig samma nivå som andra nätmäklare, talar hon om att Hemverket anser att 5000 kr 

är ett rimligt pris då kunderna får göra en hel del av arbetet själv, naturligtvis med hjälp från 

företagets personal.  

 

Hemverket har arbetat mycket med att effektivisera förmedlingsprocessen av bostäder och det 

yttrar sig i att bostadssäljarna får vara mer aktiva i förmedlingen av sin bostad. Denna 

effektivisering gör att arvodet kan hållas nere. 

 

Hemverket erbjuder även en premiumtjänst som de marknadsför i de städer där de har 

fastighetsmäklare, i dagsläget ligger dessa kontor i Malmö, Stockholm, Göteborg, Uppsala 

och Västerås med omnejd. Denna tjänst kostar 15 000 kr och är en traditionell mäklartjänst 

där mäklaren tar hand om allt. När det gäller Hemverkets nettoomsättning så ökade den 

väldigt mycket från år 2007 till år 2008. Från 782 tkr till 3 300 tkr. Anledningen till att den 

ökade så mycket beror på att Hemverket har utvecklat och effektiviserat mäklartjänsten för att 

göra den så användarvänlig och effektiv som möjlig. Företaget har även investerat i 

marknadsföringskampanjer i både tv och dagspress, vilket har gjort att många 

uppmärksammat företaget. Detta har bidragit till den stora ökningen men också att Hemverket 

börjar få återkommande kunder som rekommenderar dem vidare till vänner och bekanta. 

Bostadssäljare blir även mer och mer medvetna om att det inte behöver kosta så mycket att 

sälja sitt hus eller sin lägenhet och är beredda på att lägga ner lite tid själva för att det ska bli 

billigare. Hemverket erbjuder en fast mäklartjänst till ett lågt pris och det tilltalar många 

bostadssäljare säger Inger Falkhielm.
111

  

 

Anledningen som vi ser det att Hemverket inte har gått i konkurs ännu är att det har stora 

aktieägare som skjuter till mycket pengar i företaget varje år. Vi frågade även Inger hur länge 

deras aktieägare var beredda att skjuta till pengar, för de bör vilja ha avkastning på det 
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investerade beloppet inom snar framtid. På detta svarar Inger; att aktieägarna visste när de 

gick in i bolaget att de tar tid att starta ett nytt företag. Nästan inga företag går med vinst de 

första åren och speciellt inte när man expanderar så fort som Hemverket gör. Hon menar även 

på att aktieägarna ser att de ökar omsättningen varje månad och att de därmed går åt rätt håll 

vilket gör att de fortfarande är villiga att satsa pengar i företaget
112

. Hemverket har enligt 

Inger Falkhielm inte räknat med att göra några vinster de första åren. Investeringar, 

lokalkostnader, IT- system och nyanställningar för att kunna bedriva verksamheten och 

expandera kräver mycket kapital. Att starta upp en organisation som ska vara rikstäckande 

kräver stora investeringar och intäkterna kan inte matcha detta i början, då vi arbetar med små 

marginaler. De stora investeringarna som gjorts under år 2007, 2008 och 2009 kommer dock 

att gynna Hemverket framöver.  Detta kommer göra att Hemverket får betydligt mindre 

kostnader redan nu år 2010, vilket kommer förbättra resultatet och därmed även 

vinstmarginalen menar Inger.  

 

Detta tror vi stämmer då nystartade företag har väldigt stora kostnader i början och speciellt 

företag som valt att expandera i snabb takt istället för att växa i liten skala. Detta uppfattar vi 

är ett vanligt problem bland högexpansiva företag, kostnaderna blir mycket större än 

intäkterna under startåren. 

 

Som vi nämnt tidigare så är Hemverkets mål att de inom en snar framtid ska börja visa 

positiva resultat. Inger säger att de kostar att etablera sig på marknaden vilket kan ta tid, och 

speciellt när man startar i en ny del av en redan etablerad bransch som den traditionella 

fastighetsmäklarbranschen ändå är. Det tar längre tid för marknaden att förstå att de är tryggt 

med Internet, och att man kan lita på dagens datorer. Det handlar mycket om att bygga upp ett 

förtroendematerial. Idag sker väldigt mycket via datorn och internet som vi inte ens tänker på 

att vi gör, vi gör bankärenden, handlar kläder och saker, köper resor etc. Inger tror att det 

kommer gå snabbare nu för människor att förstå att även nätmäklare är ett bra alternativ. Hon 

menar även att bostadssäljare är mer medveta idag, att de insett att det inte är rimligt att betala 

höga arvoden vid en bostadsförsäljning och detta gynnar Hemverket.  

 

För de flesta är det inte främmande att göra en del av arbetet själv, då det inte är speciellt 

komplicerat, bara man har lite datorvana. Fler och fler kommer att inse att det går smidigt att 

sälja sin bostad utan hjälp från de mäklare som kanske tar tre gånger så mycket betalt för sina 

tjänster. De juridiska bitarna, kontroll av uppgifter och framtagande av annan information 

som behövs i försäljningsprocessen hjälper Hemverkets mäklare till med. Säljarna har 

dessutom alltid tillgång till kundtjänst för att få hjälp, vilket är viktigt för att säljare ska våga 

ta steget att anlita oss säger Inger Falkhielm. 
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6.2 Hem On Line AB 

 

Hem On Line 2008 2007 

Soliditet % 27 8 

Räntetäckningsgrad % -4387 -246 

Skuldsättningsgrad % 3 12 

Kassalikviditet 135 108 

Omsättning per anställd 296 459 

Personalkostnad per 

anställd 525 500 

Rörelseresultat per anställd 737 -624 

Vinstmarginal % -247 -134 

Rörelsemarginal % 249 136 
 

Tabell 12- Sammanställning av Hem On Line AB:s nyckeltal 

 

 

När vi ringde till Hem On Line första gången blev vi kopplade till en receptionist som 

meddelade att det inte fanns någon inne som kunde svara på några frågor angående ekonomin 

i företaget. Alla sådana frågor hänvisas till Lars Engelbert VD på Hem On Line. Vi försökte 

då söka honom upprepade gånger på telefon, det svar vi upprepade gånger fick av 

receptionisterna var att Lars är mycket upptagen och sällan på kontoret. Detta kan vi förstå, 

dock är det intressant att han inte har något intresse av att kommentera våra frågor. Vi ser det 

även som ett problem för företaget att det endast är Lars som kan uttala sig om dessa frågor, 

då detta förmedlar en oseriös image enligt oss.  

 

Efter telefonförsöken valde vi att göra försök med e-mail, trots att en telefonintervju är det 

mest optimala för denna typ av frågor. Vi mailade dels till Hem On Lines vanliga mail som 

inte är knyten till någon specifik person, men vi gjorde även ett försök att kontakta Lars på 

hans personliga mail där svar skall erhållas inom max 24 timmar. Inget utav dessa försök 

lyckades. Vi tycker att det är tråkigt att Lars inte verkar finna det av intresse att ”försvara” sitt 

företag, då det i dagsläget är mycket tufft för dem.  

 

Då ingen intervju kom till stånd har vi valt att själva väldigt kort sammanfatta vår bild av 

Hem On Lines ekonomiska situation.  

 

Hem On Line är utav de företag vi valt att analysera det företag som har minst antal utlagda 

objekt, minst omsättning och näst sämst resultat baserat på antalet anställda om vi tittar på 

siffrorna för år 2008. Vi anser att anledningen till att de fortfarande finns kvar som företag är 

att Hem On Line idag som vi nämnt tidigare ägs till största del av Jan Carlzon, mest känd för 

sin tid på SAS.
113

 Carlzon lägger in stora summor i företaget varje år vilket gör att företaget 

får in ekonomiska medel på andra sätt än försäljningar. Frågan är dock hur länge han anser att 

det är motiverat att göra detta, han vill säkerligen som det flesta andra aktieägare få 
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avkastning på sitt satsade kapital och vänder inte Hem On Lines dåliga trend inom en snar 

framtid tror vi att aktieägarna snart drar sig ur.  

 

6.3 A-mäklarna AB 

 

A-mäklarna 2008 2007 

Soliditet % 21 74 

Räntetäckningsgrad % 1 0 

Skuldsättningsgrad % 4 0,36 

Kassalikviditet 118 442 

Omsättning per anställd 1132 284 

Personalkostnad per 

anställd 0 0 

Rörelseresultat per anställd -4 135 

Vinstmarginal % 0,09 48 

Rörelsemarginal % -0,35 48 
 

Tabell 13 – Sammanställning av A-mäklarna AB:s nyckeltal 

 

Under en telefonintervju med A-mäklarnas VD, Lars Eneland fick vi möjlighet att ställa 

frågor angående deras årsredovisning. Vissa poster kändes inte helt korrekta och var ibland 

lite otydliga. För att göra en bra bedömning utav nätmäklarföretagens lönsamhet och 

utveckling kändes det viktigt att vi fick svar på dessa frågor innan vi gjorde den slutgiltiga 

analysen.  

 

En utav frågeställningarna som vi tidigare även tagit upp var att det i årsredovisningen ser ut 

som att A-mäklarna inte har någon anställd. Lars förklarar att detta inte är helt riktigt.  

Han arbetar nämligen själv i företaget, dock endast ca 30-40 %, vilket gör att han inte har 

någon anställd och därav måste redovisa 0 st anställda. Lars har inte A-mäklarna som ett 

heltidsarbete utan har flera olika projekt vid sidan om, vilket resulterar i att A-mäklarna inte 

haft som mål att bli ett snabbt växande företag, utan nöjer sig med att i dagsläget vara relativt 

avvaktande.  

 

A-mäklarna är det enda av de fem företag som vi valt att analysera som hade ett positivt 

resultat under år 2007, dock på försiktiga 71 tkr. Men detta måste sättas i förhållande till att 

Lars arbetar ensam, vilket då får anses som godkänt för ett nystartat företag. Det är vanligt att 

nystartade företag gör negativa reslutat i flera år i rad innan de lyckas stabilisera företagets 

ekonomi. I intervjun säger Lars att han ser ljust på framtiden, han har stor tilltro på att 

nätmäklarna kommer komma starkt under de kommande åren. Han säger att människor inte är 

dumma, de kommer inse att det är idioti att betala 60-100 tkr i arvode till en mäklare enbart 

för att få ett starkt varumärke. Han förstår självklart att det kan kännas som en trygghet för en 

säljare att anlita en välkänd mäklarbyrå, men till vilket pris frågar han sig? 

 

Lars startade A-mäklarna under 2006 och valde att inte lägga stora summor på 

marknadsföring. Något som Lars däremot arbetar mycket med är att synas på Internet i olika 
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sammanhang. Han vill även att det ska vara lätt att finna företaget under en enklare google 

sökning. De flesta av dessa sätt att marknadsföra sig på, går att hitta gratis. Det kan vara 

intressant att jämföra den marknadsföringen med vad det kostar att utveckla en tv-reklam eller 

annons i t.ex. DN.  

 

Det som Lars främst arbetar med är relationsmarknadsföring, dvs. vårda de kunder som du har 

idag, dessa kunder kommer då växa och bli fler ju bättre du behandlar dem. Denna 

marknadsföring är ofta den som är svårast att upprätthålla då det krävs mycket tid och 

engagemang, men den är också helt gratis. Lars säger att denna strategi fungerar alldeles 

utmärkt och att han får in precis så många intag han vill.  

 

Som ensam mäklare på detta företag klarar han sig bra. Anledningen till att Lars som enda 

företag har lyckats skapa ett positivt resultat kan ha att göra med att han tänker efter både en 

och två gånger innan han beställer stora och dyra reklamkampanjer. Han tänker även till om 

det finns utrymme för att anställa någon ytterligare, anser han att han inte kommer tjäna något 

på ytterligare en anställd så får detta vänta. Han har inte heller sökt ekonomisk hjälp från 

några externa finansiärer, som t.ex. Hemverket och Hem On Line. 

 

Enligt vår mening så gör Lars rätt när han skyndar långsamt och att han inte heller verkar ha 

bråttom med att skapa ett välkänt företag. Han vet att det krävs tid för att bygga upp ett 

hållbart koncept. Detta har många företag som gått ut för hårt i början ofta erfarenhet av.  

 

På frågan om han någon gång funderat på att sänka sitt arvode så att det närmar sig t.ex. 

Hemverkets arvode, så får vi ett snabbt nej. Han anser att Hemverket har helt fel strategi och 

skulle aldrig sträva efter att efterlikna dem. Han berättar att Hemverket har blivit anmälda till 

Fastighetsmäklarnämnden och fått varningar för deras prissättningsstrategi. Han tycker att det 

är märkligt att de inte från början undersöker om deras affärsidé var hållbar.
114
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6.4 Privatmäklaren AB 

 

Privatmäklaren 2008 2007 

Soliditet % 1 82 

Räntetäckningsgrad % -349 0 

Skuldsättningsgrad % 147 0,22 

Kassalikviditet 87 441 

Omsättning per anställd 602 172 

Personalkostnad per 

anställd 394 160 

Rörelseresultat per anställd -175 -226 

Vinstmarginal % -29 -132 

Rörelsemarginal % -29 -132 
 

Tabell 14 - Sammanställning av privatmäklaren AB:s nyckeltal 

 

Efter en telefonintervju med Privatmäklarens VD, Carl Martin Troedsson
115

 fick vi svar på en 

del frågor som vi tidigare haft angående Privatmäklarens årsredovisning. Enligt Troedsson 

finns det i dagsläget inte för många som är verksamma inom nätmäklarbranschen. Han tror att 

den tröga marknaden som varit har påverkat nätmäklarbranschen starkt, dels på grund av att 

det tar tid att starta upp ett nytt företag, men också att nätmäklarbranschen behöver attrahera 

den redan befintliga kundkretsen som de traditionella mäklarna har idag. För att nätmäklarna 

ska kunna överleva på den nya marknaden krävs det dels att de fångar upp en del av de 

traditionella mäklarnas redan befintliga kunder, men företagen bör även fokusera på att finna 

nya sätt att locka potentiella kunder.  

Som vi redan tagit upp tidigare så anser inte Troedsson att det finns för många som är 

verksamma inom denna bransch, men då får vi ha med i beräkningen att många företag redan 

gått i konkurs under de första åren. Han säger även att de får kunder som de traditionella 

mäklarna har svårt att nå ut till pga. att deras arvoden är för höga i förhållande till 

försäljningspriset, detta förekommer främst i småorter ute i landet där försäljningspriset i 

regel är lågt. Troedsson berättar även att Privatmäklarna till skillnad från de flesta 

traditionella mäklarna har hela Sverige som marknad. Alla mäklarna har sin bas på ett kontor i 

Stockholm, men om bostaden ligger för långt bort anlitar Privatmäklaren en extern 

värderings- eller besiktningsman för att kunna göra en värdering.  

När vi analyserade Privatmäklarens olika nyckeltal för år 2007 och år 2008 visade det att 

företaget inte varit särskilt lönsamt under dessa år. Troedsson förklarar detta med att, som vi 

tidigare nämnt, nystartade företag ofta kräver en viss uppstartningstid för att gå med vinst och 

bli ett stabilt företag. År 2009 var det första året för Privatmäklaren då de visade ett positivt 

resultat. Resultatet var dock inte så stort, men Troedsson förklarar detta med att det inte varit 

något mål att snabbt bli ett vinstdrivande företag. De har arbetat med små medel och har valt 

att skynda långsamt. Troedsson tycker att det är svårt att uppskatta exakt hur stor 

marknadsandel företaget i dagsläget har. Han tror dock att det rör sig omkring ca 30 % av den 
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totala nätmäklarbranschen. Till en början kändes den siffran aningen orealistisk, men efter att 

ha jämfört de andra företagens upplagda objekt så kan det vara mycket möjligt att den siffran 

stämmer bra med verkligheten. När vi t.ex. tittade på Hem On Lines hemsida och upplagda 

objekt såg vi att de endast hade 7 st objekt ute till försäljning, 4 utav dessa var nyproduktion 

och kommer då troligtvis inte ifrån privatpersoner
116

. Det gör dock ingen skillnad i slutändan, 

men det ger en indikation på hur många privatpersoner som väljer att anlita Hem On Line som 

mäklare. Bostadsagenten hade 33 objekt ute till försäljning
117

, vilket inte är bra då de i 

dagsläget har 9st mäklare.
118

 A-mäklarna hade vid samma tidpunkt 15 objekt upplagda på 

hemsidan.
119

 Då A-mäklarna endast består av 1 st anställd får det anses vara bra.  

När vi tittar på Privatmäklaren så ser vi att de har 113 st objekt upplagda
120

, vilket enligt oss 

bör anses som relativt bra då de endast är 3 st mäklare
121

. Att de har 3 anställda var aningen 

förvirrande för oss, då det enligt årsredovisningen endast uppvisar 2 st anställda. Troedsson 

förklarar detta med att Privatmäklarens fastighetsmäklare inte är anställda av företaget, utan 

varje enskild mäklare har ett eget bolag.  

När vi jämför dessa företag mot varandra så kan Troedssons uppskattning på 30 % av 

nätmäklarnas marknad då vara rimlig. 

Privatmäklarens mål är att ta en större marknadsandel under en 5-års period, men just nu tar 

de små delar av marknaden i taget och har inte kapital till att expandera i för hög hastighet.
122

  

Vi frågade även om de har några planer på att sänka deras arvoden så att de närmar sig 

Hemverkets, men det hade de inga planer på att göra. 

Enligt Troedsson tar Hemverket 5000 kr i arvode direkt, även då affären inte blir av eller om 

säljaren drar sig ut, medan Privatmäklaren endast tar 1 500 kr i startavgift. Privatmäklaren 

som vi nämnt tidigare besöker alla sina objekt som de har ute till försäljning vilket är en 

förmån för kunderna som inte Hemverket erbjuder.  

När det gäller Privatmäklarens omsättning ökade den år 2009 till 3 miljoner vilket gjorde att 

de gick med en liten vinst för första gången sedan de startade. Anledningen till att deras 

vinstmarginal varit så dålig förklarar Troedsson med att år 2007 hann de inte göra så många 

försäljningar då det precis hade kommit igång och vet var inte så många som visste vilka det 

var. Orsaken till att vinstmarginalen blev ännu sämre år 2008 berodde på att de hade högre 

kostnader vilket ledde till att vinstmarginalen försämrades ytterligare. År 2009 gick 

Privatmäklaren med vinst vilket är positivt.  

Eftersom Privatmäklaren AB inte har sina fastighetsmäklare anställda hos sig blir nyckeltalen 

omsättning per anställd och nyckeltal per anställd inte så intressant ur ett 

lönsamhetsperspektiv. Då det inte påverkar företaget på samma sätt som om de skulle vara 

anställda direkt av företaget.  
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Nu betalar fastighetsmäklarna endast en avgift till Privatmäklaren för att få använda deras 

namn, sedan betalar de individuellt sina egna kostnader och resten av den omsättning de får in 

kan det ta ut i lön eller placera i sitt privata bolag.  

 

6.5 Bostadsagenten AB 

 

Bostadsagenten 2008 2007 

Soliditet % 17 9 

Räntetäckningsgrad % -154 -24 

Skuldsättningsgrad % 5 10 

Kassalikviditet 95 100 

Omsättning per anställd 573 615 

Personalkostnad per 

anställd 339 271 

Rörelseresultat per anställd -24 -70 

Vinstmarginal % -4 -11 

Rörelsemarginal % -4 -11 
 

Tabell 15- Sammanställning av Bostadsagenten AB:s Nyckeltal 

 

Under arbetets gång försökte vi även kontakta Bostadsagenten per telefon ett antal gånger, det 

var dock svårt att få tag i någon ansvarig på företaget då de inte fanns några direktnummer på 

deras hemsida. Problemet för oss blev att vi blev kopplade till en växel där de inte hade någon 

information om vem som hade hand om ekonomin på företaget.  På grund av detta valde vi att 

kontakta dem via e-mail, med en förklaring av vårt syfte och med ett bifogat frågehäfte. 

Bostadsagenten var snabb med att svara på mailet vilket var väldigt positivt, dock blev vi 

förvånade av det svar vi fick.  

 

”Jag anser inte att vi är nätmäklare då vi skiljer oss avsevärt från de som jag anser vara 

nätmäklare (där kunden sköter största delen av försäljningen själv och där mäklaren inte 

nödvändigtvis själv besöker objektet) som är: Hem on Line, privatmäklaren, hemverket, mfl. 

Därmed önskar jag inte delta i er uppsats, ledsen för att våra så "kantig" men det är viktigt 

för oss att inte kategoriseras som nätmäklare”. Magnus Alebo, VD för Bostadsagenten.  

 

Vi försökte förklara att vi var medvetna om att deras nätmäklartjänst endast var en del av hela 

företaget, och att vi förstod att de även erbjöd tjänster som var snarlika de traditionella 

mäklartjänsterna. Men som citatet ovan säger så var det väldigt viktigt för dem att inte 

kategoriseras som nätmäklare och inte förknippas med begreppet överhuvudtaget. Detta anser 

vi vara mycket märkligt då de deltagit i flera intervjuer tidigare som handlar specifikt om 

nätmäklarbranschen.123 Anledningen till att de inte längre vill kategoriseras som nätmäklare 

har vi ingen klar bild av, då vi anser att en del av deras verksamhet klart visar att de 

fortfarande har nätmäklartjänster. En orsak kan vara att de inte anser att den delen är lönsam 
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och att de på sikt vill ta bort den delen från företaget. Vi kunde i detta läge inte göra så 

mycket mer än att acceptera att bostadsagenten inte ville deltaga med svar till vår uppsats. Då 

de enligt vår definition fortfarande klassas som nätmäklare valde vi dock att ha dem kvar i 

arbetet. 

 

När vi sammanfattat deras ekonomiska nyckeltal ser vi att det går relativt bra för 

bostadsagenten om vi jämför med de andra företagen som vi analyserat. De uppvisade år 2008 

bäst omsättning och näst bäst reslutat. Trots att resultatet var ett minus resultat var det endast 

på – 155 tkr vilket är betydligt bättre än vad både Hem On Line och Hemverket uppvisar, 

vilket måste ses som ett gott tecken på att det är på väg åt rätt håll.  

 

Då bostadsagenten både erbjuder en nätmäklartjänst och en traditionell tjänst är det dock svårt 

att se vilken av tjänsterna som genererar mest pengar. Bostadsagenten har inte någon stor 

finansiär som lägger in stora summor i företaget varje år vilket gör att resultaten som 

bostadsagenten uppvisar är bra då det har klarat av det på egenhand.  
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7. Slutsats 

 
 

I uppsatsens sjunde kapitel besvaras frågeställningen genom att dra slutsatser 

utifrån de analyserade nyckeltalen. 

 

 
7.1 Resultat av analyserna  

Av alla de företag som vi har valt att analysera är det endast ett företag som uppvisar ett 

positivt resultat under år 2007, dvs. A-mäklarna. Under år 2008 uppvisar inget av företagen 

någon vinst. Den blygsamma vinsten år 2007 för A-mäklarna lyckades dem inte förvalta på ett 

bra sätt, vilket medförde att de under år 2008 återigen låg på ett negativt resultat. Vi tycker 

även att det är märkligt att nätmäklarna inte lyckats bättre då de utgår från en redan befintlig 

marknad där behovet för lägre arvoden funnits under en längre tid. Detta främst på små orter 

där det varit omotiverat att betala stora summor i arvode när kunderna i många fall inte gör 

några vinster. Bara för att ett företag arbetar på en ny marknad behöver det inte resultera i att 

företagen gör förluster i bolaget år efter år. Nu mer än någonsin använder vi Internet som 

marknadsplats, vilket företagen skulle kunna utnyttja mer då nischen nätmäklare borde ligga 

rätt i tiden.  

För marknadens bästa skulle det eventuellt ha varit bättre om några traditionella 

mäklarföretag startat upp en ny tjänst inom företaget som ser ut som dagens nätmäklartjänst. 

Det skulle troligtvis ingett mer förtroende, pga. att den ”nya” nischen använder ett stort 

välkänt varumärke. Denna strategi tror vi skulle öppnat upp nya dörrar för 

nätmäklarbranschen. När redan stora aktörer agerar på marknaden skulle det troligtvis 

medföra att fristående nätmäklarföretag lättare skulle komma in på marknaden. En acceptans 

föreligger då redan för den nya nischen vilket troligtvis skulle leda till att ett förtroende lättare 

skapas.  

Detta är liknande det som de stora bankerna gjorde för ett antal år sedan. Det var de ledande 

och största bankerna som började med Internetbanksanvändning. På grund av att de var stora 

varumärken som startade upp den nya tjänsten, ingav det ett förtroende och blev sedan en stor 

succé.  

Skulle tjänsten startats upp av en ny okänd bank skulle de behöva arbeta hårt för att få det 

förtroende som de välkända bankerna redan hade gratis. När de nya och mindre bankerna 

började erbjuda sina kunder Internetbankstjänsten var det inte lika svårt att slå sig in på 

marknaden. Kunderna var redan bekanta med konceptet, vilket underlättade för dem.  

Detta är dock väldigt svårt att genomföra i praktiken om man anser sig ha en genomförbar och 

bra affärsidé. Finns en bra affärsidé ska man självklart våga satsa, och inte vänta på att någon 

annan ska testa marknaden. Men att satsa för mycket som det känns som att vissa företag som 

vi analyserat gjort, är inte heller en strategi som bör tillämpas. De drar ofta på sig för stora 

kostnader som är svåra att få igen. Två av företagen Hemverket och Hem On Line har externa 

aktieägare som tillför stort kapital varje år, men inte ens det räcker för att få dessa företag på 

en positiv bana. Det intressanta i sammanhanget är att det är dessa två företag som gör störst 

förluster.  
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Utav de 5 st företag vi analyserat är det intressant att det går bäst för de 3 st minsta företagen, 

A-mäklarna, Privatmäklaren och Bostadsagenten. Vi tror att de har valt en bättre strategi att 

gå, dvs. de startade i mindre skala och valde att inte lägga alla ekonomiska medel på 

marknadsföring. Det som är det viktigaste för dessa företag är att göra ett bra arbete för 

kunderna och få nya kunder på rekommendationer. Att döma av årsredovisningarnas poster så 

fungerar denna strategi uppenbarligen bäst.  

 

2008 års Oms & resultat 

(tkr) Nettoomsättning 

Årets 

resultat 

Hemverket 3 358 -7 254 

Hem On Line 1 774 -4 385 

A-mäklarna 1 132 0 

Privatmäklaren 1 203 -350 

Bostadsagenten 4 008 -155 
 

Tabell 16- Nätmäklarföretagens omsättning och resultat år 2008 

 

Som går att avläsa i tabellen ovan, uppvisar Hem On Line, A-mäklarna och Privatmäklaren en 

liknande omsättning, detta borde generera ett mer jämt resultat. Men om vi tittar på Hem On 

Lines resultat ser vi att de ligger på -4 385 tkr vilket är betydligt sämre än vad både A-

mäklarna och Privatmäklaren visar. Detta negativa resultat känns inte rimligt att uppvisa år 

efter år, de bör fundera på om eventuella omstruktureringar av företaget kan vara nödvändiga 

i detta läge. Personalkostnaderna för företaget överskred omsättningen med över 1 000 tkr år 

2008, vilket bör ses som en varningsklocka. Om aktieägarna i dagsläget inte skulle skjuta in 

kapital så skulle förlusten vara det dubbla, vilket innebär att det är aktieägarna som räddar 

företaget från en konkurs. 

Hem On Lines VD och styrelse ser dock mycket positivt på framtiden. Enligt 

förvaltningsberättelsen för år 2008 menar de på att ”när marknaden vänder kommer dock 

företaget att vara ett av marknadens bästa alternativ, vad gäller förmedling av villor, borätter 

och fritidshus.”   

Detta anser vi är lite väl optimistiskt då de i dagsläget är det enda företaget med minskad 

omsättning. 

A-mäklarna och Privatmäklaren ligger som vi tidigare nämnt även de på en liknande 

omsättning som Hem On Line. De har även färre anställda vilket gör att omsättningen är 

bättre per person. De gör liksom Hem On Line ingen vinst, men har bättre förutsättningar för 

att tidigare vända den negativa trenden.  

Bostadsagenten är det företag som sett till omsättningen går bäst. De uppvisar en omsättning 

på 4 008 tkr år 2008 och endast -155 tkr i resultat. Det som måste tas i beaktning är att A-

mäklarna och Bostadsagenten inte är ”renodlade” nätmäklare, utan även erbjuder traditionella 

mäklartjänster, vilket spelar in i bedömningen.  

Vid analys av de företag som erbjuder båda tjänsterna, skulle det optimala vara att 

årsredovisningarna var uppdelade efter deras ”paketlösningar”. Då det inte fungerar på detta 

sätt i verkligheten blir det svårt att se hur stor del av omsättningen som endast kommer från 

deras nätmäklartjänster och vart kostnaderna främst läggs. 
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Hemverket är det företag med flest utlagda bostadsannonser på hemnet.se och har även lägst 

arvoden. Trots att de till antal utlagda objekt ser ut att vara det mest lönsamma företaget av de 

vi analyserat, uppvisar de ett negativt resultat på -7 254 tkr. De har den näst högsta 

omsättningen på 3 358 tkr, men kan inte ses som tillräcklig då de år efter år uppvisar förluster. 

Även Hemverket finansieras av externa finansiärer
124

. I en intervju gjord vid starten år 2006 

sa en av Hemverkets externa finansiärer; 

”När vi förstod att hemverket.se arbetar med att ha så låga priser som möjligt för sina 

tjänster kände vi att de drevs av samma ambition som vi hade på Gekås. Med fokus på att 

kunderna ska få det så prisvärt som möjligt blir det bra för konsumenterna. På så sätt skapas 

också en långsiktig positiv utveckling för företaget, säger Kent Gustafson”.
125

 

Vi ställer oss dock frågande till hur länge investerarna nöjer sig med att Hemverket gör 

upprepade förluster år efter år. Vid någon punkt kommer finansiärerna att vilja få avkastning 

på det satsade kapitalet, vilket i dagsläget känns rätt avlägset. 

I 2008 års årsredovisning kan man utläsa att de under år 2009 startade en premiumtjänst som 

vi tidigare nämnt. I och med att denna satsning gjordes, kan de ha insett att deras 

nätmäklartjänst inte var tillräcklig för alla kunders behov. Trots att de vill framstå som 

nätmäklare så skriver de i förvaltningsberättelsen att denna tjänst kommer generera ökade 

volymer och bättre marginaler. Vi tycker att det är konstigt att de satsar på denna tjänst då de 

alltid har framställt sig i sin marknadsföring som ”renodlade” nätmäklare som inte gillar 

traditionella mäklare
126

. De utrycker ofta starkt ogillande mot traditionella mäklare, som 

enligt dem tar för höga arvoden för minimal ansträngning. Vi tycker att Hemverket sänder ut 

dubbla budskap i många av deras uttalanden. 

Efter alla analyser vi gjort kan vi konstatera att inget utav företagen i dagsläget är lönsamma. 

Det krävs ingen större ansträngning för att se att företagen har för låg omsättning, med för 

höga kostnader. Vi tycker att de missat en viktig del av arbetet när ett nytt koncept skall 

utformas, dvs. finns någon efterfrågan av vår produkt/tjänst. Om en sådan undersökning ens 

är utförd, beror svaren som de fått in, självklart på hur frågorna har utformats. Är t.ex. frågan 

ställd, ”-Tycker du att mäklarna tar ut för höga arvoden?”, blir svaren troligtvis, -Ja.  

Den frågan som även bör ställas i samband till denna är om de är beredda att sköta en del av 

processen själv, och om de är beredda på att den personliga kontakten med mäklaren nästan 

helt försvinner. Att döma av årsredovisningarnas utfall så undrar vi om frågorna utformats på 

detta sätt, då det verkar vara svårt att få företagen lönsamma, vilket tyder på få kunder. 

De företag som vi kommit fram till som är mest lönsamma eller minst ”olönsamma” är A-

mäklarna och Bostadsagenten. Denna slutsats har vi kunnat göra efter att en sammanställning 

av alla utvalda nyckeltal gjorts. Men då dessa företag inte enbart är ”renodlade” 

nätmäklarföretag, blir det svårt att se hur stor andel av deras försäljning som hänförs specifikt 

till nätmäklardelen.  

Därför anser vi att Privatmäklaren är de företag som lyckats bäst av dessa. Anledningen till 

detta är att de har skyndat långsamt och har varit sparsamma med marknadsföringen. De har 

istället satsat på att utföra sina uppdrag väl så att kunderna blir återkommande kunder så att de 

rekommenderar dem till vänner och bekanta. En annan bidragande faktor till att 

Privatmäklaren lyckats bäst är möjligtvis deras koncept med att inte ha några mäklare 
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anställda i företaget, utan att alla mäklare arbetar under egna bolag. Detta medför att 

personalkostnaderna kan hållas nere, vilket de två mest kända Hem On Line och Hemverket 

haft och har stora problem med. 

Syftet med denna uppsats har varit att öka kunskapen om nätmäklarbranschen och dess 

position på marknaden. Men även ta reda på om nätmäklarna verkligen är ett så stort hot som 

de gärna vill framställa sig som. Verkligheten visar en annan bild än vad de vill förmedla till 

kunder och konkurrenter. I dagsläget har nätmäklarna endast 1 % av alla annonser på 

hemnet.se, vilket talar sitt tydliga språk. Vi tror inte att marknaden är redo för nätmäklarna 

fullt ut, kunder värdesätter fortfarande personlig kontakt mer än vad de själva tror. Många tror 

även att de till en början klarar av att sköta en del av försäljningsprocessen själv, men inser 

allt för ofta att de inte besitter den nödvändiga kunskap som i många fall är viktig för både 

köpare och säljare. Detta visar att kostnaden för en tjänst inte alltid är det som räknas i vårt 

samhälle, utan det är mycket viktigt för kunderna att känna ett förtroende och trygghet för sin 

mäklare.
127

 

Vi tycker dock att nätmäklarna är ett bra komplement till de traditionella mäklarna främst för 

att de når ut till en ny typ av kunder som vi tidigare nämnt, säljare som annars inte anlitar 

någon mäklare alls.  

Vi tror däremot att nätmäklare i framtiden kan bli ett stort hot, men kanske först om 10 år när 

90-talisterna ska sälja sin första bostad. 90-talisterna är uppvuxna med datorer och Internet 

och kan därför komma att känna ett större förtroende för nätmäklare och inte se det som något 

problem att sköta en del av försäljningsprocessen själv.  

Idag är nätmäklarna inte i det skede som de under starten trodde att de i dagsläget skulle 

befinna sig i. De har alldeles för få kunder för att kunna bli ett hot på marknaden. Att 

kundkretsen är så pass liten i jämförelse med de traditionella mäklarna, kan självklart bero på 

att nätmäklarna är relativt nya på marknaden. Men de bör inte slå undan möjligheten att deras 

marknadsföringsstrategi varit fel. Det är sunt att inte satsa för mycket resurser i början på 

marknadsföring, utan fokusera på relationsmarknadsföring och mun- till mun metoden. Dock 

kräver i princip alla företag idag en bra marknadsföringsplan för att nå goda resultat,
 128

 vilket 

vi anser vissa av företagen till viss del försakat.  

För att få bukt med den onda spiralen bör de fokusera på att få bort den stämpel som 

nätmäklarbranschen faktiskt har. De ses idag som ett sämre alternativ, vilket gör att många 

inte vågar eller vill anlita dem. Kunderna måste även få större kunskap om att det arbete som 

en mäklare lägger ner både kostar tid och pengar, och därför är en av anledningarna till att 

tjänsten är så ”dyr”. Arbetar de med att finna svar på dessa frågor, kommer företagen att få en 

mer nöjd och återkommande kundkrets, vilket kommer visa sig i årsredovisningarnas 

resultatpost. 

                                                 
127

 The Value of Internet Commerce to the Customer, Ralph L. Keeney, Management Science, Vol. 45, No. 4 

(Apr. 1999), s. 533-542 
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 The Value of Marketing Expertise, Mehmet Paşa and Steven M. Shugan, Management Science, Vol. 42, No. 3 

(Mars. 1996), s. 370-388 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning  

Nätmäklarbranschen är ett väldigt hett ämne och intresserar både kunder men även 

konkurrerande mäklare och media. Alla nätmäklare vill vara det självklara förstahandsvalet 

och därför anser vi att det behövs fler undersökningar om vad privatpersoner vill att tjänsten 

skall inkludera när de anlitar en nätmäklare, och vad de kan tänka sig göra på egen hand?  

Om utvecklingen för nätmäklarbranschen utvecklas positivt under de kommande åren, kan det 

innebära att nätmäklarna blir ett stort hot mot de traditionella mäklarna. Det kan då bli aktuellt 

med arvodessänkningar för de traditionella mäklarna. Detta är en fråga som vi inte tror att 

företagen har fokuserat så mycket på i dagsläget. Om detta scenario inträffar kommer det att 

medföra stora omställningar för branschen som är värda att studera. 

 

7.3 Uppsatsens bidrag 
 
Den här uppsatsen anser vi har bidragit med att tala om hur bra det egentligen går för 

nätmäklarföretag idag. Bland traditionella fastighetsmäklare finns det många rykten om 

nätmäklare, men det är egentligen ingen som riktigt vet hur bra eller hur dåliga de faktiskt är. 

Denna undersökning kan användas till att öka kunskapen om nätmäklarföretagens 

ekonomiska läge framförallt för de traditionella mäklarna som är deras största konkurrenter, 

för att på så sätt utforma en strategi om de skulle visa sig bli ett större hot i framtiden.  
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