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SAMMANFATTNING 

 

Titel: DART- en modell för värdesamskapande - En studie i hur fastighetsmäklare och kunder 

samskapar värde 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Lizbet Brittsten och Sanna Pickelner 

Handledare: Jens Eklinder - Frick och Jonas Molin 

Datum: 2015 – Maj 

 

Syfte: Att kunder intresserar sig för ett värdeskapande tillsammans med företagen och vill delta allt 

mer i affärsprocesser, framför allt i tjänstesektorn, ligger i tiden. Då vi båda kommer arbeta i en 

tjänstebransch där det krävs samarbete med kunder, väcktes vårt intresse att fördjupa oss i ämnet. 

Syftet med den här studien är att utifrån ett företags- och kundperspektiv öka förståelsen för hur 

delarna dialog, access, riskbedömning och transparens påverkar värdesamskapandet i en säljprocess 

mellan tjänsteföretag och kunder. 

 

Metod: I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod. Underlaget till studien samlades in 

genom semistrukturerade djupintervjuer med både fastighetsmäklare och kunder (säljare). Från 

intervjuerna har vi tagit ut nyckeltermer och presenterat dem i empirikapitlet. Utifrån ett deduktiv 

angreppssätt har det empiriska underlaget analyserats mot teorin och respondenternas svar har även 

jämförts sinsemellan. 

 

Resultat & slutsats: Av de faktorer vi undersökte visade sig dialog och transparens ha ett 

starkare samband och vara mer framträdande vid värdesamskapande än access. Dessutom låg 

riskbedömning snarare till grund för de tre andra faktorerna vilket vi anser borde revideras och 

tydliggöras i modellen. Ett annat resultat från vår studie är att ett värdesamskapande snabbt kan 

övergå till ett värdeförstörande om det inte hanteras på rätt sätt igenom hela affärsprocessen.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att prova våra två omarbetade DART-

modeller i en studie med fler respondenter då vårt urval varit begränsat i storlek. Vi finner det 

också intressant att se om den befintliga DART-modellen är applicerbar i en studie där  

utgångspunkten är en annan tjänstebransch där risktagandet inte är av samma betydelse. Vi 

föreslår även att utföra studier på området med ett induktivt angreppssätt, då vår studie varit 

begränsad till en befintlig teoretisk modell. 

 

Uppsatsens bidrag: Ett teoretiskt bidrag från vår studie är att DART-modellen borde omformas. 

Den visade sig inte applicerbar fullt ut i vår studie. Vi har därför vidareutvecklat två modeller 

baserat på ursprungsmodellen. Dialog och transparens visade sig vara starkt sammankopplade 

och viktiga verktyg för mäklarna för att få kundernas förtroende. Det ser vi som ett praktiskt 

bidrag då vi anser att kombinationen av dialog och transparens är central och kan vara kopplad 

till förtroendeskapande även i andra tjänstebranscher. Kunders helhetsupplevelse, såväl monetärt 

som relationsmässigt, har i vår studie visat sig vara avgörande för det upplevda värdet. 

 

Nyckelord: Service Dominant Logic, värde, samskapande, interaktion, DART-modellen 
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ABSTRACT  

 

Title: DART- a model for value co-creation - a study of how real estate agents and customers  

co-create value  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Lizbet Brittsten and Sanna Pickelner 

Supervisors: Jens Eklinder - Frick and Jonas Molin 

Date: 2015 - May 

 

Aim: The fact that customers pay attention to the value creation together with the companies and 

are willing to take a greater part in the business process, especially in the service sector, is located 

in time. As we both are going to work in a service industry that requires collaboration with 

customers, our interest to immerse ourselves in the subject aroused. The purpose of this study is 

from a business and customer perspective to increase the understanding of how the parts dialogue, 

access, risk benefits and transparency affects the value co-creation of a sales process between 

service providers and customers. 

 

Method: In this study, we have used a qualitative approach. The data for the study was collected 

through semi-structured interviews with both real estate agents and customers (sellers). From the 

interviews, we took out the key terms and presented them in the empirical chapter. Based on a 

deductive approach, the empirical material was analyzed against theory and respondents' answers 

were also compared to each other. 

 

Results & Conclusions: Of the factors we examined, dialogue and transparency appeared to have a 

stronger connection and were more prominent at value co-creation than access. Additionally, risk 

benefits proved to be the basis for the other three factors and we believe it should be revised and 

clarified in the model. Another result from our study is that value co-creation quickly can become 

value-destructive, if it is not managed properly through the entire business process. 

 

Suggestions for future research: It would be interesting to try our two revised DART models in a 

study with more respondents as our sample was limited in size. We also find it interesting to see if 

the existing DART model is applicable in a study where the base is another service industry where 

risk-taking is not of the same importance. We also propose to conduct studies in the field with an 

inductive approach, since our study was limited to an existing theoretical model. 

 

Contribution of the thesis: It would be interesting to try our two revised DART models in a study 

with more respondents as our samples were limited in size. We would also find it interesting to see 

if the existing DART model is applicable in a study where the base is another service industry 

where risk-taking is not of the same importance. We also propose to conduct studies in the field 

with an inductive approach, since our study was limited to an existing theoretical model. 

 

Key words: Service Dominant Logic, value, co-creation, interaction, DART-model 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Marknadsföring har historiskt sett kännetecknats av utbyten av fysiska produkter och det har 

tidigare bortsetts från företagens och kundernas interaktioner och dess betydelse för aktörernas 

behållning (Prahalad & Ramaswamy 2004b, Addis & Podestà 2005, Sheth & Uslay 2007). Idag är 

tjänster det primära hos företagen och konsumtionen av tjänster har gått om produktkonsumtionen 

(Vargo & Lusch 2004, Ostrom et al., 2010). Världens mest dominerande ekonomier präglas numera 

av tjänsteerbjudanden (Grönroos 2008, Ostrom et al., 2010). 

 

Det har även skett förändringar gällande kunders sätt att tänka. En anledning till det är att kunder 

numera lättare med hjälp av internet och andra konsumtionsverktyg kan ta reda på information om 

företagen (Prahalad & Ramaswamy 2004b, Hoyer et al. 2010). De kan jämföra, betygsätta samt 

diskutera produkter och tjänster på ett helt annat sätt än innan. Enligt Prahalad & Ramaswamy 

(2004b) vill kunder numera också att företag lyssnar på deras önskemål och anser sig ha rätt att 

delta i alla delar av processen. De här förändrade förutsättningarna innebär att företag behöver 

ändra sina tillvägagångssätt för att överhuvudtaget kunna konkurrera om kunderna (Prahalad & 

Ramaswamy 2004b). Ett flertal författare är av den åsikten att principerna för marknadsföring bör 

förändras från grunden och att marknadsföringen bör genomgå ett paradigmskifte (Vargo & Lusch, 

2004, Fischer & Smith 2011). 

 

1.2 Problemformulering 

Den dominerande logiken har som ovan nämnt inom den moderna marknadsföringen ändrat fokus 

från utbyte av fysiska varor där konkreta effekter och diskreta transaktioner varit det centrala, till en 

mer tjänstedominerad syn, kallad Service Dominant Logic (SDL), där abstrakta utbytesprocesser 

och relationer är centralt. Det här påståendet styrks av flera författare. (Vargo & Lusch 2004, Vargo 

et al 2008, Payne et al. 2008). Vargo & Lusch (2004, s.2) definierar tjänster som ”tillämpning av 

specialiserad kompetens genom gärningar, processer och prestationer för en annan entitets förmån 

eller entiteten själv”. Maglio et al. (2009) är av samma åsikt och skriver i sin artikel att 

värdeskapande inom SDL och det ekonomiska utbytet är grundläggande för utvecklingen inom 

tjänstevetenskap.  
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En tjänstecentrerad syn inom marknadsföring är mer kundcentrerad, skriver Vargo & Lusch (2004) 

när de i sin artikel beskriver de fundamentala premisserna inom SDL. Författarna menar, vilket 

nämns i premiss 3 och 6, att det krävs mer än att bara vara kundorienterad. Företagen behöver 

samarbeta och lära från kunderna och att kunna vara anpassningsbara till deras individuella och 

dynamiska behov. Premiss 6 inom SDL beskriver att parterna samproducerar värdet i stället för att 

det är inbäddat i produktionen (Prahalad & Ramaswamy 2004b, Vargo & Lusch 2004, 2008, 

Edvardsson et al. 2010). 

 

När det kommer till värdeskapande anses det vara ett centralt begrepp inom SDL. Det här 

påståendet styrker Prahalad & Ramaswamy (2004b) när de skriver att kunder har fått fler alternativ 

att välja mellan på marknaden och därmed också en starkare position gentemot producenter. Det 

leder i sin tur till att kunderna är mer benägna än vad de var tidigare att förhandla om priser och 

andra typer av villkor. Enligt Prahalad & Ramaswamy (2004b) är det viktigt att företag försöker 

bortse från det tidigare varucentrerade synsättet med fokus på produkter. De bör istället sträva efter 

att samskapa värde med sina kunder. Det påståendet tyngs också av Damkuviene et al. (2012) som 

anser att det är en av de mest betydelsefulla framgångsfaktorerna för ett företag och det tyngs också 

av Moeller (2008) och Vargo & Lusch (2008) med tillägget att kunderna också måste vara aktiva i 

den processen. 

 

I Grönroos & Ravalds (2011) och Grönroos (2011) artiklar skriver de att trots att forskare som t.ex. 

Vargo & Lusch (2004) tillfört många viktiga resultat gällande SDL till marknadsföringslitteraturen, 

ställer de sig kritiska till en del resultat och anser att det framförallt är två områden som behöver 

omprövas och utvecklas ytterligare. Det är begreppen ”värdesamskapande” och ”logiska 

marknadsföringskonsekvenser". De anser bland annat att värdesamskapande hittills behandlats på 

en abstraktionsnivå som befinner sig för långt borta från teori och praktisk analys. Grönroos & 

Ravald (2011) och Grönroos (2011) är av uppfattningen att de här två begreppen är grundläggande 

för att kunna bekräfta SDL inom marknadsföring. Ett annat område inom SDL där forskningen 

enligt Payne et al. (2008) anses otillräcklig är när det gäller hur kunderna engagerar sig i processen 

av ett samskapande av värde. 

 

Inom begreppet samskapande av värde beskrivs interaktionen mellan parterna som en viktig faktor 

(Prahalad & Ramaswamy 2004a, Vargo & Lusch 2004, 2008).  
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De olika variationerna i kunders preferenser kan lättast förstås om företagen tillsammans med 

kunden skapar skräddarsydda lösningar och agerar på samma våglängd. Själva samskapandet av 

upplevelsen utgör en byggsten för värdeskapande och interaktionen mellan parterna möjliggör det. 

Grönroos & Ravald (2011, s.10) förtydligar det hela genom att definiera interaktionen mellan 

leverantör och kund som "en sammansmält process som är samordnad, interaktiv och där bägge 

parterna är aktiva och deltar".  

 

Ur ett värdeskapande perspektiv skriver Grönroos & Voima (2012) att det bör skiljas på två olika 

typer av interaktioner, direkta och indirekta. Med en direkt interaktion avses en process genom 

vilken kundens och företagets resurser samverkar genom en aktiv och fortlöpande samordnad 

dialogisk process. Direkta interaktioner sker oftast i de delar av processerna som sker samtidigt med 

kundens användningsprocess. Med indirekt interaktion avses situationer där kunden i stället 

involveras först i det slutliga resultatet av ett företags process, t.ex. genom att köpa färdiga 

produkter. Grönroos & Voima (2012) anser att det gemensamma värdeskapandet via de här olika 

typerna av interaktioner bör analyseras, vilket skapar en djupare förståelse för de olika roller som 

kunden och leverantören har i själva värdeskapandet.  

 

SDL är ett område som vi finner intressant och vi vill öka förståelsen för begreppet 

”värdesamskapande”. Författare som t.ex. Vargo & Lusch (2004, 2008) och Payne et al. (2008) 

anser att ett samproducerat värdeskapande mellan tjänsteföretag och kunder har fått allt större 

uppmärksamhet i marknadsföringslitteraturen, vilket är bidragande till att vi upplever det ämnet 

extra intressant att studera.  

 

Inom SDL och värdeskapande nämner Vargo & Lusch (2004) begreppet ”verkande faktorer” såsom 

interaktion och vilka resurser som är tillämpbara. Enligt Prahalad & Ramaswamy (2004b) är 

interaktionen mellan företaget och kunden platsen för värdeskapande och värdeutvinning. De 

skriver om de värdeförskjutningar som skett från produkter till tjänster och upplevelser samt att 

marknaden har blivit ett forum för samtal och interaktion mellan kunder och företag. Med tanke på 

de här värdeförskjutningarna och avsaknaden av forskning på området tog författarna fram en 

modell för värdesamskapande. De ansåg att det första som behövdes tas fram var vilka 

nyckelfaktorer som kunde identifieras och som underlättade samspelet mellan kunder och företag. 

 



   L. Brittsten & S. Pickelner, maj 2015 

   

4 
 

Nyckelfaktorerna i den s.k. DART-modellen är "dialog", "access", "riskbedömning" och 

"transparens". Enligt Prahalad & Ramaswamy (2004a) innebär dialogen ett djupt engagemang och 

ett samspel samt förmågan att vilja agera från båda sidor. Access är den nyckelfaktor som står för 

tillgång till information och verktyg. Access innebär att kunderna och företagen får tillgång till 

information om varandra vilket ur ett företagsperspektiv kan ses som ett konkurrensmedel och ur ett 

kundperspektiv underlättar vid beslutsfattande. Transparens står för öppenhet och i takt med att 

information om tjänster/produkter, teknologier och företagssystem blir allt mer tillgängliga för 

kunder på marknaden blir även en högre grad av transpararens allt mer önskvärd. Med hjälp av en 

aktiv dialog och en god access och transparens kan kunderna lättare göra de riskbedömningar som 

kan ses som nödvändiga innan en affär sker. En god kombination av de här fyra nyckelfaktorerna 

bidrar till att företag på ett bättre sätt kan involvera kunderna i deras processer, vilket främjar ett 

gott värdeskapande mellan parterna (Prahalad & Ramaswamy 2004a).  

 

Det är de här fyra faktorerna inom begreppet interaktion i värdesamskapande som vi vill fördjupa 

oss i.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att utifrån ett företags- och kundperspektiv öka förståelsen för hur 

delarna dialog, access, riskbedömning och transparens påverkar värdesamskapandet i en säljprocess 

mellan tjänsteföretag och kunder. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att inom värdesamskapande koncentrera oss på de fyra 

nyckelfaktorerna i DART-modellen. Vi tog även med temat "Övrigt - värde" för att se om det 

framkom något ytterligare inom värdeskapande. I vår empiriska undersökning kommer vi utgå både 

från ett företags- och kundperspektiv för att få en djupare förståelse för de olika parternas syn på 

begreppet. Vår undersökning är avgränsad till fastighetsmäklarbranschen och intervjuerna kommer 

att utföras på fastighetsmäklare och säljare i form av privatpersoner som sålt bostäder.  

 

1.5 Information till läsaren 

Vi har i uppsatsen använt oss av båda termerna "fastighetsmäklare" och "mäklare". Syftet med det 

var att variera språket. Ordet "mäklare" likställs i uppsatsen med "fastighetsmäklare". 
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2.Teori 

 
2.1 Fysiska varor v.s tjänster 

För att finna den varudominanta logikens ursprung behöver man se tillbaka till 1700-talet. En 

pionjär inom ekonomisk politik på den tiden var Adam Smith, som år 1776 skrev att värdet hos 

varor byggs in redan när de produceras. När kunden köper varan, överförs värdet i och med själva 

transaktionen, menade Smith. 

 

År 1960 skrev Levitt att tidigare var företagen mer internorienterade, med fokus på att framställa 

perfekta produkter, snarare än att vara användarorienterade och se till användningen av produkterna. 

Buzzell & Gale (1987) säger att historiskt sett har företag tenderat att vara produktcentrerade därför 

att vinsterna ett företag gör främst ansågs vara en återspegling av företagets marknadsandelar.  

 

Kotlers syn på varucentrerad logik (e g 2004) har fått mycket uppmärksamhet. Även den grundar 

sig i ett varutänkande där företaget är mer centralt än vad kunden är. Kritiker som Grönroos (2007) 

menar att det här innebär att kunden passiviseras och behandlas enbart som mottagare av en vara. 

Vad de sedan gör med produkten och vad deras upplevelse av varan är blir för producenten och 

säljaren mer eller mindre helt irrelevant. Andra kritiker har kallat den varudominanta logiken för 

"tillverkningslogik" (Normann 2001) eller "gammal företagslogik" (Zuboff & Maxmin 2002).  

 

Shostack, vice VD för Bank of America, kritiserade den varucentrerade logiken i sin artikel från 

1977. Shostack menade att i marknadsföring borde det istället tas hänsyn till tjänsters natur, vilken 

är icke-materiell. Hennes sätt att se på saken kom att på riktigt innebära starten för 

tjänstemarknadsföringen (service marketing/service management). För att förklara skillnaden på 

den varudominerade logiken och den tjänstedominerande logiken finns det två sätt att se på det 

genom två värdebegrepp, vilka tas upp i följande stycke. 

 

2.1.1 Bytesvärde och bruksvärde 

De två olika huvudsätten att se på fysiska varor kontra tjänster skiljer sig åt genom synen på hur 

värde skapas för kunder.  

 

Enligt det ena sättet, den traditionella bytesvärdessynen, är det primära att förstå vad kunderna är i 

behov av och att utefter det skapa en produkt som tillfredsställer deras behov.  
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Inköp, lagrande, producerande och distribuerande skapar en värdekedja och alla de här funktionerna 

bildar ett värde, vilket byggs in i varan. Det här producerade värdet förs sedan över till kunden i 

form av ett bytesvärde, också kallat "value in exchange" (Ravald & Grönroos 1996, Vargo & 

Lusch, 2004, Grönroos 2007, 2008a). 

 

Det andra sättet, bruksvärdessynen, bygger på ett perspektiv där användning och relation är centralt. 

Genom att sälja erbjudanden förser säljarna kunderna med resurser för deras värdeskapande och 

därmed blir säljarna förmedlare av värde. I och med det perspektivet skapas värde för kunderna 

under hela användningen. Dessutom sker det i samspel med säljaren. Fokuset ligger på 

värdeskapande aktiviteter för kunderna där värdet finns i form av ett bruksvärde, s.k. "value-in-use" 

(Ravald & Grönroos 1996, Vargo & Lusch 2004, Grönroos 2007, 2008a,). Köpet, ägandet och 

användandet av produkten kan ses som ett medel för att genomföra aktiviteterna vilka utgör det 

verkliga värdeskapandet (Ravald 2008). Det finns problem med det här synsättet då bytesvärdet är 

en funktion av bruksvärdet. Om kunden inte kan använda produkten i fråga uppkommer inget 

bruksvärde och det leder till att produkten kommer att sakna värde, menar Grönroos (2007). 

 

2.1.2 Service Dominant Logic (SDL) växer fram 

SDL förespråkar mer fokus på utbyten av service. Inom SDL är värdeskapande essentiellt och 

kunden blir samskapare av värdet. Den nya tjänstedominerade synen bygger på att relationer är 

centrala, menar Vargo & Lusch (2004a). Edvardsson et al. (2011) beskriver SDL som en 

framväxande tankeskola men tillägger att den inte är färdigutvecklad ännu.  

 

Enligt Sheth & Uslay (2007) är den stora skillnaden mellan Goods Dominant Logic och Service 

Dominant Logic att det tidigare saknades ett ömsesidigt utbyte. I Service Dominant Logic läggs det 

istället fokus på att skapa och leverera värde genom kundrelationer. Som Gummesson (1995) 

skriver, den servicedominanta logiken är baserad på tron att potentiellt värde för kunder är inbäddat 

i alla typer av resurser som används av kunder och utnyttjas det rätt, bringar det ett värde för dem. 

 

Lusch et al. (2007) menar att effektiv konkurrenskraft via service har att göra med att hela 

organisationen bör se sig själva genom SDL. Logiken är filosofiskt grundad i ett samarbete genom 

processer med kunder, partners och anställda. SDL utmanar företaget på alla nivåer att vara 

serviceinriktat. Där antas ett perspektiv som belyser att företaget och alla dess utbytespartners är 

involverade i samskapande av värde och att det sker genom ett ömsesidigt servicetänkande.  
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Det menar även Karmakar (2004) som skriver att möjligheten till goda konkurrensfördelar stärks 

genom att ha ett servicetänkande. 

 

Vargo & Lusch (2004) skriver att det tjänstecentrerade synsättet drivs av marknaden och därmed 

sätter det kunden i centrum. Med det menas att genom samarbete med och lärande av kunden kan 

företaget anpassa sig till dennes speciella, individuella behov. Istället för att finnas inbäddat i vad 

företaget producerar definieras värdet av kunden. 

 

2.2 De tio fundamentala premisserna inom Service Dominant Logic 

Vargo & Lusch (2004) var banbrytande med sin artikel "Evolving to a new dominant logic for 

marketing". Den publicerades i den högt ansedda "Journal of Marketing" och innehöll inte någon 

färdigutarbetad teori utan istället förslag till ett nytänkande.  

 

De beskrev från början åtta fundamentala premisser, sedan lades en till år 2006 och ytterligare en år 

2008. De här tio fundamentala premisserna togs fram av Vargo & Lusch (2004) utifrån den 

tjänstedominanta logiken, kallad Service Dominant Logic. Det för att bringa klarhet i det här 

svårdefinierande området. År 2006 bytte Vargo & Lusch ut termen "co-production" ur sin Service 

Dominant Logic till "value co-creation". De menar vidare att samskapande av värde varken är 

normativt eller valbart därför att det alltid innebär ett involverande av kunden (Vargo & Lusch 

2008).  

 

Nedan följer en sammanfattning av Vargo & Lusch antaganden när det gäller Service Dominant 

Logics tio s.k. "fundamentala premisser" (FP). 

 

FP1: Service is the fundamental basis of exchange 

Den första punkten beskriver tillämpningen av specialiserade färdigheter och kunskaper. Vargo & 

Lusch (2004) talar om att det är den grundläggande enheten inom utbyte. Som människor har vi två 

huvudsakliga operanta resurser; fysiska och psykiska färdigheter.  
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FP2: Indirect change masks the fundamental basis of exchange 

Den andra punkten beskriver att över tid ändrades en-till-en handeln med specialistkompetens till 

ett indirekt utbyte av färdigheter i ett vertikalt riktat system för marknadsföring. Samtidigt blev den 

här utbytesprocessen mer fokuserad på pengar. Därför började det kundfokus, som en 

specialisthandlare tidigare hade, mer och mer försvinna. Relationerna var inte personliga och 

anställda stoppades från att interagera med kunder. Det naturliga utbytet maskerades. Det berodde 

på det framväxande industrisamhället med dess ökade arbetsdelning (Webster 1992). Varje 

medarbetare utförde en liten uppgift, sen gick varan vidare i ledet. Eftersom arbetarna längs den 

långa kedjan av specialiserade arbetsuppgifter aldrig mötte eller såg kunden, innebar det att de 

kunde ignorera kvalitet. 

 

FP3: Goods are distribution mechanisms for service provision 

Punkt tre tar upp att det numera är aktuellt med mer än utbyte av varor i marknadsföringen. Varor är 

inte längre den gemensamma nämnaren för utbyte utan det är istället att tillämpa specialiserade 

kunskaper, mentala färdigheter och i viss mån fysiska färdigheter i form av arbetskraft. De här 

kunskaperna och färdigheterna kan dels överföras direkt, men också genom utbildning eller indirekt 

genom att bädda in dem i projekt. Anledningen till att människor vill ha varor är för att varorna i sig 

tillhandahåller tjänster. Prahalad & Ramaswamy (2000) menar att produkter, t ex. apparater är som 

konstgjorda föremål och att det är kring dem som kunderna har upplevelser. Ett exempel för att 

tydliggöra det är vid ett bilköp. Bilen i sig beskrivs som en produkt, men den tillhandhåller en tjänst 

genom att du snabbare och enklare kan ta dig till platser, vilket medför att den även har ett upplevt 

värde. Med andra ord, människor köper ofta varor för att äga dem, visa upp dem men även för att 

uppleva dem. Det ger en ytterligare tillfredsställelse förutom det som förknippas med de 

grundläggande funktionerna hos produkten. Eftersom människor har blivit mer specialiserade som 

art bidrar det till att användningen av varor uppnår andra mål, såsom tillfredsställelse, 

självförverkligande och aktning.    

 

FP4: Operant resources are the fundamental source of competitive advantage 

Den fjärde premissen behandlar kunskap som den fundamentala källan till konkurrensfördelar. 

Vargo & Lusch (2004) refererar till Mokyr (2002) när de talar om kunskap som en operant resurs. 

Han beskriver kunskap är grunden för konkurrensfördelar och ekonomisk tillväxt och en källa till 

välstånd och rikedom. Kunskap består av påstående kunskap, som ofta kallas abstrakt och generell, 

och normativ kunskap, som ofta beskrivs som teknik.  
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Operanta resurser, specifikt användningen av kunskap och mental kompetens, är i centrum för 

konkurrensfördelar och prestanda, betonar Vargo & Lusch (2004). Användning av kunskap som 

grund för konkurrenskraft kan utvidgas till hela leverantörskedjan. Den tidigare varucentrerade 

modellen förutsätter att det huvudsakliga flödet i kedjan är ett fysiskt flöde, men även att det till viss 

del förekommer informationsflöden. Övergången till SDL grundar sig i ett ökat fokus på operanta 

resurser och specifikt på processhantering.  

 

FP5: All economies are service economies 

Punkt fem behandlar alla ekonomier som tjänsteekonomier. Med det menar Vargo & Lusch (2004) 

att det är på grund av differentiering av specialkompetens inom tjänster snarare än en fundamental 

ekonomisk förändring som forskare först nyligen ansåg att en förskjutning sker mot en 

"tjänsteekonomi". 

 

FP6: The customer is always a co-creator 

Den sjätte punkten behandlar att kunden alltid ska ses som medproducent. Den beskriver faktumet 

att gå från ett traditionellt, varubaserat tillverkningsperspektiv där producenten och kunden ses som 

idealiskt separerade, för möjliggöra maximal effektivitet i tillverkningen. Om målet med 

marknadsföring är kundorientering, kommer den här tillverkningseffektiviteten ske på bekostnad av 

marknadsföringseffektiviteten. Med en servicecentrerad syn på marknadsföring och ett fokus på 

kontinuerliga processer, är kunden alltid inblandad i produktionen av värde. När det kommer till 

konkreta varor är produktionen inte slut i och med tillverkningsprocessen, utan den bör ses som en 

mellanhandsprocess. Varor är apparater som tillhandahåller tjänster för och tillsammans med 

kunden. Men för att hantera tjänsterna som levereras, behöver kunden ändå lära sig att använda, 

underhålla, reparera och anpassa "apparaten" till hans eller hennes unika behov, 

användningssituation och beteenden, menar Vargo & Lusch (2004).  

 

Sammanfattningsvis innebär FP 6 att vid användandet av en produkt fortsätter kunden 

marknadsföringen. Både marknadsföringsutövare och akademiker rör sig mot ett kontinuerligt 

processperspektiv, där separation av produktion och konsumtion inte är målet. Man rör sig mot ett 

erkännande av fördelarna med att se på kunden som medproducent. Prahalad and Ramaswamy 

(2000) menar att kunden primärt blir en samproducent istället för en operand resurs och bör bli 

involverad i hela skapandet av värde.  
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FP7: The enterprise cannot deliver value, but only offer value propositions 

Punkt sju kan ses som en fortsättning på FP 6 och syftar till att det enda en leverantör kan göra är att 

erbjuda värde genom förslag, men att det är kunden som avgör vad som är värdefullt.  

Vargo & Lusch (2004) berättar vidare att marknadsföringen ärvt en uppfattning av att värde bara är 

något som är inbäddat i varor under tillverkningsprocessen. Författarna skriver också att 

marknadsföringsforskare debatterat frågan i vilken omfattning som mervärde skapas genom 

marknadsföringsprocesser. Den här synen på mervärde fungerade bra, men det var så länge fokuset 

för marknadsföring låg på fysiska produkter.  

 

Grönroos (2000) slår fast att värde för kunder skapas genom relationerna, i interaktioner mellan 

kunden och försäljaren eller tjänsteutövaren. Han menar att fokuset inte ligger på produkter utan på 

kundens värdeskapandeprocess, där värde framstår för kunden genom dennes upplevelse av värdet. 

Syftet med värdeskapande är snarare en värdeskapande process än ett värdedistribuerande där 

värden till kunderna redan är fördefinierat. 

 

Vargo & Lusch (2004) delar Grönroos (2000) åsikt i det som ovan sagts och skriver att om en 

konkret vara är en del av ett erbjudande, är också erbjudandet enligt författarna inbäddat med 

kunskap där det finns potential för värde avsedd för just den kunden, men erbjudandet är inte lika 

med ett värde. Vad kunden måste förstå är att värdet nås genom en samproduktion. Möjligheten till 

värde kommer genom att kunden överför sina specifika behov i själva samproducerandet. Företaget 

kan bara komma med förslag där de strävar efter att vara bättre eller mer övertygande än 

konkurrenterna, men i slutändan är det alltid kunden som avgör huruvida ett värde finns eller inte. 

 

FP8: A service-centred view is inherently customer-oriented and relational 

Den åttonde premissen står för att en servicecentrerad syn är kundorienterad och kundrelaterad. 

Med det menar Vargo & Lusch (2004) att det finns vissa få företag och kunder som söker enstaka 

transaktioner istället för relationer. Men även i de fall där företaget inte vill ha en långvarig relation 

till kunden menar författarna att det ändå inte är fel att se på kunden på ett relationsbaserat sätt. 

Även relativt diskreta transaktioner kommer med någon form av social kontakt. I en 

servicecentrerad modell är människor såväl i centrum som aktiva deltagare i utbytesprocessen. Vad 

som kommer ut av transaktionen i och med att företaget inleder en relation till kunden är mer viktigt 

än transaktionen i sig. Eftersom en servicecentrerad syn bygger på deltagande och på dynamik, kan 

serviceerbjudandet maximeras genom en iterativ, upprepande process mellan bägge parter. 
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FP9: All economic actors are resource integrators 

I punkt nio belyser Lusch et al (2007) att förutsättningarna för en tjänst är att det finns ekonomiska 

aktörer i ett samhälle i form av organisationer, individer och grupper vilka integrerar genom olika 

former av resurser. Författarna vill understryka att det inte bara är organisationer som integrerar 

resurser utan även hushåll och individer sinsemellan. De konstaterar att alla ekonomiska entiteter är 

resursintegrerare och att det är den här unika applikationen av integrerade resurser som motiverar 

och utgör riktlinjerna för utbytet, både det ekonomiska och det övriga.  

 

FP10: Value is always uniquely and phenomenologically determined by the beneficiary 

Med den sista punkten, nummer tio, menar Vargo & Lusch (2008) att värde alltid är någonting unikt 

och fenomenologiskt. Värdet bestäms av mottagaren. De menar att subjektivitet är en direkt 

konsekvens av att förutsättningar för en tjänst endast kan erbjudas av organisationer. Hur sen 

kunden väljer att se på eller uppleva värdet är ofta unikt. Därför menar författarna att organisationer 

behöver finna vägar att samla på sig kontinuerlig kunskap kring såväl människor som 

organisationer och vad de har för önskningar och behov. 

 

2.3 Samskapande – vägen till värdeskapande  

Co-creation, fortsättningsvis benämnt samskapande, menar Sanders & Simons (2009) är en bred 

term med ett brett spektrum av applikationer. Författarna beskriver samskapande som en form av 

kollektiv kreativitet som upplevs gemensamt av parterna. De påtalar att det är skillnad mellan 

samskapande och samarbete och beskriver samskapande som en typ av samarbete, men med 

avsikten att parterna skapar något som inte redan är känt sedan tidigare. Prahalad & Ramaswamy 

(2004a) skriver att samskapande innebär att företagen ska hitta tillvägagångssätt för att engagera 

kunderna. Kunderna i ett samskapande har då möjlighet att delta i företagens värdekedja. Att 

företag skapar värde tillsammans med kunderna pekas ut som essentiellt och som en primär källa 

till konkurrensfördelar (Mizik & Jacobson 2003, Spiteri & Dion 2004).   

 

Det finns flera författare som ställer sig kritiska till forskningsresultat inom SDL (Prahlad & 

Ramaswamy 2004a, Payne et al., 2008, Grönroos & Ravalds 2011, Grönroos 2011). Ett exempel är 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) vilka anser att det borde finnas ett större forskningsintresse för de 

värden som kunderna upplever i värdeskapandet. Författarna menar att om det inte görs en 

övergång från ett företagscentrerat synsätt till ett mer medskapande perspektiv kommer det bli 

svårare för företag att utveckla en hållbar konkurrensfördel. 
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De anser att företag som framgångsrikt arbetar med kunderna för att tillsammans skapa unika 

upplevelser är de som kommer att lyckas bäst i framtiden. 

 

Att produktion och konsumtion hör ihop och att samskapande är något som sker vid alla former av 

utbyten av resurser mellan säljare och köpare är påståenden som tyngs av Cova et al. (2011). De 

ställer sig kritiska till en del av det som skrivits om samskapande och anser att ett delområde som 

fått för lite uppmärksamhet är att se på företagens vilja att kunna behålla kontrollen över produktion 

och konsumtion. De anser alltså till skillnad från Prahalad & Ramaswamy (2004a) att det inom 

värdesamskapande ofta utgås från kundens perspektiv och vilken makt denne kan utöva. Därför 

tycker de att litteraturen inte ger en rättvis beskrivning av symmetrin mellan kunder och företag. 

 

2.3.1 Värdesamskapande processer                                                                                                                                                                                            

Centralt inom SDL är påståendet att kunden blir samskapare av värde (Payne et al. 2008). Det 

understryker att utveckla kund - leverantörsrelationer genom interaktion och dialog. Kunder kan 

numera enligt Ballantyne (2004) bedriva en dialog med leverantörerna under varje skede av 

produktdesignen och leveransen. Den här formen av dialog bör enligt Ballantyne (2004) ses som en 

interaktiv process av lärande tillsammans. 

 

SDL beskrivs av Vargo & Lusch (2004) som en uppsättning av processer och resurser som företaget 

syftar till ska skapa värdepropositioner. Processerna inkluderar rutiner, uppgifter, aktiviteter och 

interaktioner som stödjer ett samskapande av värde. Payne et al. (2008) anser att den här 

processynen understryker att förhållandet mellan leverantör och kund bör ses som en dynamisk och 

interaktiv uppsättning av upplevelser och aktiviteter som utförs av parterna i ett sammanhang.  

 

Vargo et al. (2008) anser att de roller leverantörer och kunder har inom Goods Dominant Logic är 

distinkta, medan de i ett Service Dominant Logic perspektiv inte är det. Grönroos & Voima (2012) 

håller med om det påståendet och anser att de olika rollerna inom SDL fortfarande är otydliga och 

saknar en god teoretisk grund för värdeskapande eller samskapande. De är av uppfattningen att det 

är nödvändigt med ett klargörande av de olika rollerna som aktörerna har inom ett 

värdesamskapande. Det finns oklarheter i begreppet ”värdeskapande” och det verkar användas 

oberoende av sammanhang och perspektiv, vilket leder till förvirring och feltolkningar (Grönroos & 

Ravald 2011, Grönroos & Voima 2012).  
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De skriver vidare att värdeskapande hänförs ibland till kundens process och i andra fall till 

leverantörsprocessen. Vargo och Akaka (2009, s.39) beskriver det som ”att varje instans av 

värdeskapande är unikt och kan endast bedömas ur ett individuellt servicesystem”.  

 

Payne et al. (2008) betonar att relativt lite är känt om hur kunderna engagerar sig i 

värdesamskapandet, men att det redan finns existerande forskning och insikter i ett antal olika delar 

i den värdesamskapande processen. Förutom Prahalad & Ramaswamys (2004a) DART- modell 

visade Payne et als. (2008) genomgång av den tidigare litteraturen på brister gällande hur de här 

processerna bör genomföras. Det ledde till att författarna tog fram ett ramverk med ambitionen att 

det skulle underlätta för organisationer, så att de lättare skulle kunna förstå och hantera processen 

för värdesamskapande.  

 

Ramverket är uppbyggt av tre delar vilka är "kundens värdeskapande processer", "företagets 

värdeskapande processer" samt "mötesprocessen". Kundens värdeskapande processer beskriver de 

tillvägagångssätt och resurser som kunden använder sig av. Företagets värdeskapande processer 

omfattar de resurser och tillvägagångssätt som företaget utgår från för att hantera verksamheten och 

relationerna med kunderna. Mötesprocessen inbegriper de tillvägagångssätt där interaktionen och 

utbytet är det primära mellan kund och företag. De behöver hanteras väl för att optimera chanserna 

till samskapande. Nedan visas den modell som illustrerar författarnas ramverk.   
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Figur 1. Payne et als. (2008) ramverk      

 

Modellen ska enligt Payne et al. (2008) på ett illustrativt sätt visa hur de olika processerna är 

sammankopplade. Pilarna mellan ”customer processes” och ”customer learning” visar kundens 

lärandeprocess vilken är grundad på de erfarenheter som kunden skaffar sig i relationen. Kundens 

lärande påverkar hur denne kommer att agera vid framtida värdesamskapande aktiviteter med 

leverantören, menar Payne et al. (2008). Pilarna i mitten representerar möten mellan kunder och 

leverantörer, vilka uppstår som ett resultat av deras respektive värdeskapande process. Pilarna pekar 

i båda riktningarna för att belysa mötenas interaktiva karaktär. Pilarna mellan ”supplier processes” 

och ”organizational learning ” står enligt författarna för den lärandeprocess som företaget 

genomgår i och med sina möten med kunden. Pilarna står även för företagets möjligheter till att 

ytterligare kunna förbättra utformningen av den upplevda relationen och genom det kunna öka 

samskapandet med kunden.  

 

2.4  Interaktioner 

Samskapande innefattar enligt Prahalad & Ramaswamy (2004a) interaktioner och beskrivs som det 

förändringssätt där företag samspelar med individer och som en central del inom samskapande.  
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Flera författare beskriver samskapande som en nyckelfunktion inom värdeskapande och anser att 

det är interaktionen mellan parterna som möjliggör det (Prahalad & Ramaswamy 2004a, Vargo & 

Lusch 2004, 2008).  

 

Det finns olika typer av interaktioner och Prahalad & Ramaswamy (2004a) beskriver högkvalitativa 

interaktioner. Det innebär att varje enskild kund samarbetar och skapar unika upplevelser med 

företaget, vilket beskrivs av författarna som en nyckel till nya konkurrensfördelar. Grönroos & 

Voima (2012) skiljer mellan direkta och indirekta interaktioner och anser att samskapade endast kan 

ske genom direkta interaktioner. Interaktioner beskrivs däremot inte som en automatisk genväg till 

att få tillgång till ett kundvärdeskapande (Grönroos & Voima 2012). Författarna menar att 

interaktioner bör ses som en plattform för ett gemensamt värdesamskapande. De skriver att 

företagets kundinteraktioner och engagemang antingen påverkar kundens värdeskapande positivt 

eller negativt. Om kunden har efterfrågat företaget och det uppstår interaktioner, t.ex. samtal med 

kunden, finns det även en risk för värdeförstörelse. Grönroos & Voima (2012) skriver att den risken 

kan vara ganska stor, eftersom det är svårt för företaget att i det skedet ha kännedom om kundens 

situation och tillstånd. Echeverri & Skålén (2011) håller med Grönroos & Voima (2012) och 

betonar att den interaktiva värdesamskapande processen där kunden och företaget är inblandade kan 

vara en kreativ process men anser även att den istället kan bli en destruktiv process. De skriver 

vidare att de operanta resurserna spelar en central roll och att de behöver användas på rätt sätt för att 

det inte ska leda till ett värdeförstörande. 

 

Fyrberg & Jüriado (2009) anser att kvaliteten är av vikt inom ett värdesamskapande, liksom 

företagets förståelse för kundens oberoende värdeskapande utanför den direkta interaktionen. De 

menar att företaget, genom att förstå kundens rutiner, processer och utfall i interaktioner lättare kan 

bli medskapare av värde. 

 

Två författare som har ett stort intresse för hur kunder och företag kan samspela och skapa ett 

gemensamt värde är Prahalad & Ramaswamy (2004a). Deras intresse ledde till att de byggde upp ett 

system inom värdesamskapande. Det första som de ansåg behövdes tas fram var vilka byggstenar 

som kunde identifieras i samspelet mellan kunder och företag och som underlättade samarbetet för 

samskapandet av upplevelser. Prahalad & Ramaswamy (2004a) beskriver interaktionen som 

grundläggande för att värdesamskapandet ska äga rum och de tog fram en modell som beskrev de 

viktigaste nyckelfaktorerna inom interaktionsprocessen.  
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2.5 DART- modellen 

Modellen för värdesamskapandet benämns som DART och hörnstenarna i den beskrivs av Prahalad 

& Ramaswamy (2004a) som dialog, access, riskbedömning och transparens. Nedanför visas 

författarnas DART- modell. 

Dialogue 

  

 

 

 

 

 
                        Transparency                                                      Access 

 

 

 
 
 

 
                                              Risk-benefits 

 
 

Figur 2. Prahalad & Ramaswamy (2004a) Building Blocks of Interactions for Co-creation of Value  

 

2.5.1 Dialog 

Enligt Prahalad & Ramaswamy (2004a) innebär dialogen ett samarbete grundat på ett djupt 

engagemang och en vilja att agera parter emellan. För företag är det fördelaktigt att ha en god dialog 

med sina kunder, då de anställda på företaget kan utvecklas och få en djupare förståelse för vad som 

utgör kundernas motivation, vilket bidrar till att de lättare kan förstå kundernas behov. För en aktiv 

dialog krävs det lärande och en bearbetning av en gemensam lösning, där företaget och kunden 

tillsammans agerar problemlösare.  

 

En dialog inom samskapande bör enligt Prahalad & Ramaswamy (2004a) beröra frågor som är av 

intresse för både kund och företag. Ett viktigt kriterium för att dialogdelen av modellen ska fungera 

är att det finns ett forum där den kan äga rum och att interaktionen är produktiv och ordnad. När en 

aktiv dialog uppstår, ökar möjligheterna att skapa och behålla en lojalitet mellan parterna. Prahalad 

& Ramaswamy (2004a) anser att en dialog mellan parterna blir som mest meningsfull i en 

kombination av tillgång till information (access) och öppenhet (transparens).  

 

Co-creation       

of value 
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Payne et al. (2008) håller med och anser att dialog är ett centralt verktyg för parterna där det finns 

möjlighet till ett gemensamt lärande.   

 

2.5.2 Access 

Företag fokuserade tidigare på att tillföra värden via produkter för att sedan överföra dem till kund 

(Prahalad & Ramaswamy 2004a). Idag ser det annorlunda ut då fler kunder söker efter upplevelser 

och det behöver inte medföra ett ägandeskap i form av en produkt. Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

beskriver access som den nyckelfaktor som står för tillgång till information och verktyg. Ett 

exempel på hur samhället har förändrats är tillgången till internet, som för kunder både kan 

användas som en egen informationskälla och som en källa för att inhämta andra kunders åsikter. Det 

är i sin tur en bidragande orsak till att företag kan undanhålla mindre information från kunderna än 

vad de kunde förr (Prahalad & Ramaswamy 2004a). 

 

Access medför enligt Prahalad & Ramaswamy (2004a) även att kunder har en ökad tillgång till 

information om företagets tillverkningsprocesser, design och kvalitetsprocesser. Det innebär även 

att företag har mer information om kunderna vilket kan ses och användas som ett konkurrensmedel. 

Kunder som har access och inhämtar kunskap och information om företaget kan enligt författarna 

lättare fatta beslut. Ett företag som har mer information om sina kunder har större möjligheter att 

tillsammans med kunderna kunna skapa skräddarsydda lösningar som passar just deras individuella 

behov.  

 

2.5.3 Riskbedömning 

Med den här nyckelfaktorn syftar Prahalad & Ramaswamy (2004a) till sannolikheten att en kund 

skadas. Traditionellt sett har företag utgett sig för att vara bättre på riskbedömningar av produkters 

och tjänsters för- och nackdelar än vad deras kunder varit. Numera vill kunderna vara mer delaktiga 

i samskapandet av värde. Författarna anser att företagen behöver vara medvetna om att kunderna 

kommer insistera på att få nödvändig information om vilka risker som föreligger för att själva 

kunna göra riskbedömningar. De föreslår en aktiv dialog mellan parterna där produkter eller 

tjänsters för- och nackdelar tydligt klargörs och anser att det kan bidra till att skapa en högre nivå av 

tillit mellan kunderna och företagen.  
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2.5.4 Transparens 

Den här byggstenen står för öppenhet och utbyte av information. Företag kunde tidigare dra nytta av 

att de kunde hålla en viss information hemlig eller svårtillgänglig för kunderna. Prahalad & 

Ramaswamy (2004a) skriver att det förändrats. Det eftersom information om produkter, teknologier 

och företagssystem blivit mer tillgängliga, vilket i sin tur lett till att en högre grad av transparens 

blivit alltmer önskvärd. Enligt författarna står transparens för vad ett företag gör, såväl externt för 

kunder som internt. Fördelarna med ett transparent företag är att det är lättare för kunder att ta del 

av information, ta reda på vad det har för rykte och kunna kontakta referenser. Enligt Grönroos 

(2011) sprids all sorts information om företag lättare bland kunder, vilket kan leda till negativa 

konsekvenser för företaget, om ryktet är dåligt. De kan då förlora befintliga och framtida potentiella 

kunder. 

 

2.5.5 Kombination av de fyra nyckelfaktorerna 

Genom att kombinera de här fyra nyckelfaktorerna kan företag lättare involvera kunderna i 

processerna och i ett värdesamskapande (Prahalad & Ramaswamy 2004b). Det går att kombinera 

nyckelfaktorerna på ett flertal sätt och enligt författarna är det huvudsakliga målet att förena 

kundernas värderingar i det som är värdeskapande för företaget. De anser vidare att företaget genom 

ett värdesamskapande kan hitta nya möjligheter och lättare bygga upp ett förtroende tillsammans 

med kunderna.  

 

Ett samarbete i dialogen med kunderna kan lättare uppnås med hjälp av transparens. Kombineras 

det med access och riskbedömning kan det bidra till att företagen kan utveckla nya affärsmodeller 

och funktioner som är bättre anpassade för värdesamskapande upplevelser (Prahalad & 

Ramaswamy 2004b). Författarna menar att den framtida konkurrensen kommer att härledas från 

individanpassade värdesamskapade upplevelser. Företag kommer inte kunna konkurrera enbart med 

sitt utbud, utan med kundtillfredsställelse och värdeskapande. Det ska ses som unikt för varje 

enskild kund och dennes specifika behov (Prahalad & Ramaswamy 2004b). 
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3. Metod 

 

3.1 Ämnesval 

Vi går mot ett mer tjänstedominerat samhälle och kundernas behov ser annorlunda ut än vad de 

gjort tidigare (Prahalad & Ramaswamy 2004a, Hoyer et al. 2010). Vi anser därför att vårt val av 

ämne är aktuellt och intressant att fördjupa sig i. Det har varit omfattande debatter mellan olika 

forskare gällande Service Dominant Logic och forskningen på området har på senare år vuxit 

(Vargo & Lusch 2008, Payne, et al. 2008). Dock finns det forskare som efterfrågar mer forskning i 

olika delar av ämnet t.ex. inom värdesamskapande vilket enligt Grönroos (2011) är svårdefinierat 

och borde omprövas.  

 

Vi kommer båda två att vara verksamma inom tjänstesektorn och arbeta nära och i samarbete med 

kunder, vilket också är bidragande till vår nyfikenhet för ämnet. Vårt fokus inom ämnesområdet är 

att undersöka nyckelfaktorer i interaktionsprocessen, vilket är en viktig del i värdesamskapandet 

mellan två parter (Prahalad & Ramaswamy 2004a). Valet föll på just de faktorerna då vi fann en 

modell (DART-modellen) av Prahalad & Ramaswamy (2004a), som är en av de få inom ämnet. 

Nyckelfaktorerna i modellen tror vi kan ha en betydande påverkan vid kunders val av 

tjänsteleverantör. Därför är det främst de faktorerna som vi vill fördjupa oss i och som uppsatsen 

kommer att behandla.  

 

En orsak till att det kan vara svårt att hitta vedertagna och beprövade modeller på området tror vi 

beror på att ämnet som sådant är ganska nytt och omdebatterat av såväl förespråkare som kritiker 

(Prahaland & Ramaswamy 2004a, Vargo & Lusch 2004, Payne et al. 2008, Grönroos & Ravald 

2011, Grönroos 2011). DART- modellen har som nämnts tagits fram av Prahalad & Ramaswamy 

(2004a), vilka har forskat mycket inom ämnet. Det är en anledning till att vi upplever det intressant 

att gå ut och testa just deras teoretiska modell i verkligheten. Vi beskriver även Payne et als. (2008) 

ramverk i vårt teorikapitel. Tanken bakom ramverket är att det ska underlätta för företag att förstå 

de olika processerna inom värdesamskapande. Prahalad & Ramaswamys (2004a) DART- modell är 

mer inriktad på att beskriva själva samskapandet mellan kunder och företag och vilka hörnstenar 

som är primära för att underlätta samarbetet mellan parterna vid värdesamskapandet. Eftersom vi 

bestämde oss redan innan vi fann modellerna att vi ville undersöka just samskapandet mellan 

parterna och att se det från två olika perspektiv, ansåg vi även ur den aspekten att DART- modellen 

lämpade sig bra att använda. 
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3.1.1 Fastighetsbyrån 

Vi har valt att intervjua fastighetsmäklare som arbetar på fastighetsmäklarföretaget Fastighetsbyrån. 

En motivering till det är att Fastighetsbyrån är ledande aktör i branschen, vars framgång väckte vårt 

intresse. Dessutom är det ett företag vi inte har någon personlig kontakt eller anknytning till. Vi 

känner till flertalet andra fastighetsmäklarbyråer bättre och för att arbetet skulle bli så lite färgat 

som möjligt av vår syn, föll valet även ur den aspekten på Fastighetsbyrån. Ytterligare en anledning 

till varför vi valde Fastighetsbyrån är för att de har många kontor i närhet av varandra i Stockholms 

kommun. Vi såg det som praktiskt då vi på ett tidseffektivt sätt kunde få ihop de intervjuer vi hade 

för avsikt att genomföra.  

 

Fastighetsbyrån är ett företag som grundades av dåvarande Sparbanken 1966. Idag är det ett helägt 

dotterbolag till Swedbank och bolagsformen är franchise. Fastighetsbyrån är Sveriges ledande aktör 

i branschen och har cirka 250 kontor och ungefär 1500 medarbetare över hela Sverige och i delar av 

Spanien. Företaget står för omkring en femtedel av Sveriges bostadsaffärer och deras vision är att 

vara ”det mest rekommenderade företaget i Sverige. Rekommendationen sätts i centrum eftersom 

det är det yttersta beviset på att kunden upplevt något positivt”. (www.fastigetsbyran.se) 

 

3.2 Hermeneutik 

Vår problemformulering och vårt syfte handlar om att öka förståelsen för människors uppfattningar 

av utvalda nyckelfaktorer inom interaktionsprocessen. Därav har vi valt att anta en kunskapssyn 

som innebär en mer subjektiv syn på vetenskapen.   

 

Den hermeneutiska filosofin beskrivs som läran om tolkning och dess syfte är att skapa förståelse, 

kunskap och mening (Allwood & Erikson 2010, Bryman & Bell 2013). Hur hermeneutiken 

förhåller sig till de här termerna grundar sig i filosofiska antaganden. Hermeneutiker har en kritisk 

hållning till den naturvetenskapligt präglade vetenskapen. Inom den hermeneutiska kunskapssynen 

är generaliserande inte av samma betydelse som inom andra kunskapssyner, t ex. positivismen.  

För en hermeneutiker är det snarare mer intressant att skapa en förståelse med människan i 

fokus.(Bryman & Bell 2013). Hermeneutiken är en viktig tradition inom forskningen som berör 

mänskliga avsikter och innebörder eller om den berör mänskliga handlingar och texter. Med det 

ovan nämnda skrivet, ansåg vi det lämpligt att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår studie 

(Sohlbergs 2009). 

http://www.fastigetsbyran.se/


   L. Brittsten & S. Pickelner, maj 2015 

   

21 
 

3.3 Kvalitativ metod  

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod, vilket Justesen & Mik-Meyer (2011) menar är 

lämpligt när ett fenomen ska beskrivas i dess kontext. De anser att genom tolkning skapas en ökad 

förståelse. Justensen & Mik-Meyer (2011, s.13) refererar till Denzin & Lincolns (2002) definition 

av det kvalitativa, vilken är "ordet kvalitativ innebär att betoningen ligger på entiteternas kvaliteter 

och på processer och betydelser som inte kan undersökas experimentellt och inte heller mätas i 

förhållande till kvantitet, mängd, intensitet eller frekvens - i den mån de alls kan mätas". 

 

Att använda sig av kvalitativ metod kan kritiseras. Som exempel skriver Trost (2005) att kvalitativa 

studier kan mötas med misstänksamhet. Det på grund av att de bygger på mindre urval och att de på 

inga sätt är representativa för befolkningen i statistisk mening. En fördel som Trost (2005) vill 

framhålla är dock att sådana resultat är lättare att förstå än kvantitativa vars tekniska komplexitet 

gör dem mer svårbegripliga. Syftet med vår studie är inte att generalisera till en hel population. 

Enligt Trost (2005) är generalisering inte något man strävar efter och Bryman & Bell (2013) skriver 

att det finns kritiker som är av åsikten att det inte heller är möjligt inom kvalitativa studier. Vi vill 

istället som ovan nämnt öka förståelsen för nyckelfaktorerna i interaktionsprocessen mellan företag 

och dess kunder. Vårt intresse ligger i att se på situationen utifrån respondenternas perspektiv med 

utgångspunkten att ta reda på vad de tycker är viktigt och betydelsefullt inom värdesamskapande.  

 

3.4 Deduktivt angreppssätt 

Vi har antagit ett deduktivt angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet valdes eftersom det i studien 

utgåtts från en modell framtagen av Prahalad & Ramaswamy (2004a). Utifrån den formades våra 

intervjufrågor. Inom deduktion används befintlig teori och forskaren har därav de teoretiska 

grunderna med sig som utgångspunkt vid utförandet av empirin (Johansson Lindfors 1993, Bryman 

& Bell 2013).  

 

Att vi använder oss av en redan befintlig modell innebär att vår empiriska undersökning kommer 

grundas i redan existerande teori, med andra ord, ett deduktivt angreppsätt. En kritisk aspekt i det 

deduktiva angreppssättet hänger samman med teoribestämdheten, menar Johansson Lindfors 

(1993). Hon skriver att om de iakttagelser som görs av verkligheten blir teoribestämda, kan det 

finnas risk att den teori som utvecklas inte passar med den verklighet som den avser att beskriva.  



   L. Brittsten & S. Pickelner, maj 2015 

   

22 
 

Vi var medvetna om den risken, men upplever ändå att när vi fann en modell som beskrev just det 

vi ämnade studera, skapad av författare som är välkända inom området, ville vi ta den risken för att 

få möjlighet att prova deras modell i vår studie. 

 

3.5 Semistrukturerade djupintervjuer 

Vi har utfört semistrukturerade djupintervjuer med anställda och kunder hos Fastighetsbyrån i 

Stockholm. Vi har valt att utföra intervjuer med båda de här parterna just för att få en så klar bild 

som möjligt av hur de ser på värdesamskapande.  

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig av en lista med förhållandevis 

specifika teman som ska beröras, även kallad intervjuguide (Justesen & Mik-Meyer 2011, Bryman 

& Bell 2013). I och med vårt val av intervjuform hade respondenterna utrymme till att utforma 

svaren på sina egna sätt och frågorna kunde ställas i olika ordning. Det medförde att intervjuerna 

blev mer formbara. Även frågor som inte finns med i intervjuguiden kan ställas om intervjuaren 

knyter an till något som respondenten har sagt (Justesen & Mik-Meyer 2011, Bryman & Bell 2013). 

Det medför en flexibel intervjuprocess, vilket vi anser är bra för oss, då vårt mål är att få ut så 

mycket som möjligt från intervjuerna, främst inom våra temaområden. Vi har som tidigare nämnt 

format frågorna utifrån DART-modellen, men vi ville även lämna utrymme för att ta reda på om det 

kom fram något mer i intervjuerna. Det för att se om det är de här fyra nyckelfaktorerna som 

respondenterna upplever som de mest centrala inom ett värdesamskapande. 

 

3.6 Urval 

Vi valde att intervjua fem fastighetsmäklare och fem kunder. När det gäller urvalet av kunder, har vi 

utgått från två kriterier. Det första är att intervjua kunder (säljare) som sålt sin bostad. Dessutom ska 

de ha gjort det under de senaste tolv månaderna. Kriterierna sattes upp för att vi ville att de skulle ha 

försäljningsprocessen i så färskt minne som möjligt. De som sålt en bostad är de kunder som har 

varit mest involverade med mäklaren. Vårt mål vid urvalet av fastighetsmäklarna var att de skulle 

ha en varierande grad av erfarenhet i yrket. Vi vill dock betona att mäklarnas yrkeserfarenhet inte 

tagits upp för vidare analys. Faktumet att vi ville ha en variationsgrad var endast i syfte att försöka 

få tillgång till en bredare variation av erfarenheter inom den valda populationen, i likhet med vad 

Trost (2005) skriver. Han menar att det viktiga inom kvalitativ forskning är att få fram variationer 

inom den population forskaren har intresse av.   
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Vi använde oss av tillgänglighetsurval för både fastighetsmäklare och säljare. Det beskrivs av 

Bryman & Bell (2013) som ett icke-sannolikhetsurval. Författarna skriver att metoden inte kräver 

lika mycket förberedelser, resurser och tid som de urvalstyper som faller under sannolikhetsurval. 

Med tanke på att vi hade begränsat med tid, fann vi tillgänglighetsurval som mest lämpligt för vår 

studie. Syftet med våra urvalskriterier var att de skulle fungera som garant för att respondenterna 

skulle vara relevanta för studien.  

 

Utifrån från de kriterier vi satte upp för respondentgruppen säljare, har vi via sociala nätverk hittat 

säljare som sålt sin bostad senaste året och intervjuat de som fanns att tillgå. Samma sak gällde de 

fastighetsmäklare som ställde upp på intervjuer. Dem fann vi med hjälp av mejlutskick till ett flertal 

kontor. Att göra ett tillgänglighetsurval är en vanlig och praktisk metod inom den kvalitativa 

forskningen, enligt Trost (2005) som tydliggör att man inte ska försöka efterlikna de urvalsmetoder 

som brukar användas för att få fram representativa urval för kvantitativa studier.  

 

Vi intervjuade fastighetsmäklare som är verksamma i Stockholms kommun. Dessutom hade våra 

säljare sålt sina bostäder på storstadsmarknaden i Stockholm. Anledningen till varför vi valde just 

Stockholm är för att vi båda är bosatta här. Valet underlättade för oss både tidsmässigt och 

kostnadsmässigt. Vi ville dessutom gärna göra personliga intervjuer där vi kunde träffa 

respondenterna, vilket beskrivs av Hultén et al. (2007) som fördelaktigt vid intervjuer.  

 

3.7 Utformandet av intervjuguiderna 

Vi valde att ha två intervjuguider, en för respektive respondentgrupp. Anledningen var att vi ville se 

på värdeskapande ur både mäklarnas och kundernas perspektiv och därför behövde frågorna formas 

på olika sätt. Utformningen av intervjuguiderna och frågorna grundades på Prahalad & 

Ramaswamys (2004a) modell (DART) för värdesamskapande. Den innehåller fyra faktorer som de 

anser är centrala, ”dialog”, ”access”, ”riskbedömning” och ”transparens”. Vi utökade intervjuguiden 

med temat "övrigt - värde", där vi ville få reda på vad respektive part ansåg var mest värdefullt 

inom samskapande. De blev sedan teman i vår intervjuguide. Inom respektive tema utformade vi 

frågor och bestämde en ordningsföljd. Vi valde att ställa frågor om riskbedömning sist av de fyra 

nyckelfaktorerna, då det för oss blev logiskt att tala om transparens innan riskbedömning 

avhandlades. Vi lämnade även utrymme för att ändra ordningsföljden i de fall det ansågs behövas. 

Det här tillvägagångssättet förespråkas av Bryman & Bell (2013) som tar upp ett antal 

grundläggande råd vid utformade av intervjuguider, vilka vi försökte ha i åtanke.  
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Inom respektive tema ställde vi en huvudfråga som följdes upp med situationsanpassade frågor, 

baserade på de svar vi fick. Frågorna formades med uppsatsens syfte i åtanke och vi tänkte även på 

att använda ett lättförståeligt språk under intervjuerna, i enlighet med vad Bryman & Bell (2013) 

menar är viktigt.  

 

Vi hade som mål att inte ta med stängda frågor, vilket Bryman & Bell (2013) skriver bör undvikas. 

Ejvegård (2003) tar upp det här i sin bok och skriver att frågor inte ska vara ledande, då de 

föregriper svaren och får respondenterna att uttrycka sig på ett visst sätt. Med det syftas till frågor 

där respondenterna enbart kan tänkas svara ja eller nej. I ett par enstaka fall var huvudfrågorna i 

våra intervjuguider av mer stängd karaktär, men i de fallen var vi noga med att följa upp med en 

öppen fråga för att respondenterna skulle kunna utveckla sina svar.  

 

Innan den empiriska undersökningen påbörjades utfördes två provintervjuer, en för respektive 

intervjuguide. Det gjordes för att se hur personerna tog emot våra frågor och hur de reagerade på 

dem. Dessutom testades ordningsföljden på frågorna. Att göra provintervjuer förespråkas av Trost 

(2005) och Bryman & Bell (2013) som menar att det ger intervjuarna en möjlighet att se över 

intervjuguiderna. Trost (2005) menar att om det inte skulle kännas bra, finns all anledning att 

korrigera intervjuguiden. Han beskriver intervjuserien som en process vilket vanligtvis 

kännetecknas av förändringar.  

 

Efter provintervjuerna upplevde vi att det behövde ändras en del i intervjuguiderna. Vi utformade 

dem på ett annorlunda sätt och hade med färre men bredare frågor samt lämnade mer utrymme till 

uppföljningsfrågor. Syftet var att öppna upp möjligheter för mer anpassningsbara intervjuer där 

respondenten är i fokus och där det skulle kunna framkomma mer information. Att ha bredare 

frågor med fler följdfrågor tas även upp av Justesen & Mik-Meyer (2011) och Bryman & Bell 

(2013) som bidragande till en mer anpassad intervjuprocess. 

 

Här nedanför redovisar vi två sammanfattande tabeller baserat på våra intervjuguider. Observera att 

vi inte valt att ta med följdfrågorna i tabellen, då de formulerats på olika sätt utifrån vad 

respondenterna svarat på huvudfrågorna.  
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3.7.1 Intervjuguide för fastighetsmäklare – sammanfattning 

 

Temaområden Huvudfrågor Referenser 

Bakgrundsinformation Namn/Företag/ Hur länge har du arbetat som 

fastighetsmäklare 

Bryman & Bell (2013) 

Dialog Hur ser du på dialogen med dina kunder? Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Access Känner du att du har tillgång till tillräckligt med 

information om kunden och dess bostadssituation 

för att du ska kunna förbereda dig inför ert första 

möte? / Och vice versa? 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Transparens Hur involverar du kunden (säljaren) i affären? Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Riskbedömning Vad är avgörande när du väljer om du ska ta dig an 

en affär eller inte? Vad tror du är avgörande för 

kunder? 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Övrigt - Värde Vad tycker du är mest värdefullt i samspelet med 

kunden i de affärer du gör? / Vad tror du kunderna 

uppskattar mest? 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Tabell 1 Sammanfattning av Intervjuguide 1 – fastighetsmäklare (Egen) 

 

Syftet med frågorna i intervjuguide 1 var att öka förståelsen för och inhämta information gällande 

fastighetsmäklarnas syn på respektive temaområde. Vi inledde våra intervjuer med några 

bakgrundsfrågor (Bryman & Bell 2013). Det gjordes för att börja intervjun lite mjukare och även 

för att skapa en förståelse för respondenternas individuella situation. För att få en djupare insikt i 

det första temat ”dialog”, ville vi få information om hur fastighetsmäklarna beskrev dialogen 

mellan dem och kunderna, främst med säljarna. Det andra temaområdets syfte var att ta reda på om 

de hade ”access” till att inhämta information innan de träffade säljarna för första gången.  

Vi ville veta om de ansåg att det fanns verktyg att tillgå vid informationsinhämtning och i vilken 

omfattning de brukar ta reda på fakta innan första mötet med kunden. I det tredje temaområdet 

”transparens” ville vi ta reda på hur öppna fastighetsmäklarna ansåg sig vara gentemot kunderna i 

deras affärer. I det fjärde temat ”riskbedömning” var syftet att få information om vad 

fastighetsmäklarna anser är avgörande när de ska ta sig an en affär eller inte. Det för att öka 

förståelsen för vad som ligger till grund för deras riskbedömning. Det sista temat i guiden var 

”övrigt - värde”. Här ställdes frågor kring vad fastighetsmäklarna främst anser var värdefullt i deras 

affärer. Respektive fråga vinklades med hjälp av följdfrågor åt båda hållen. Det gjordes för att ta 

reda på vad fastighetsmäklarna tror att säljare har för åsikter inom de olika temaområdena.  
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3.7.2 Intervjuguide för säljare – sammanfattning 

 

  Temaområden                 Huvudfrågor            Referenser 

Bakgrundsinformation Namn/ När sålde du din bostad/ objekttyp Bryman & Bell (2011) 

Dialog Hur upplevde du kommunikationen med mäklaren? Prahalad  & Ramaswamy (2004a) 

Access Innan du anlitade mäklarbyrån/mäklaren, vad kände du till 

om dem? /Vad tror du mäklaren har för möjlighet till 

information om kunden innan denne träffar kunden? 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Transparens Anser du att mäklaren varit öppen och ärlig under affären? 

Nämn någon specifik situation. / Anser du att du själv varit 

öppen och ärlig under affären? 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Riskbedömning Har du känt att du kunnat lita på mäklaren under affärens 

gång?  

- Om ja, På vilket sätt anser du att mäklaren var pålitlig? 

- Om nej, kan du utveckla ditt svar? 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Övrigt - Värde Nämn något specifikt som gjort dig nöjd/missnöjd med 

affären? 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) 

Tabell 2 Sammanfattning av Intervjuguide 2 – Säljare (Egen) 

 

Intervjuguide 2 formades utifrån säljarnas perspektiv. Även den här intervjuguiden inleddes med 

bakgrundsinformationsfrågor om säljarna. I det första temaområdet ”dialog” ville vi få information 

om hur säljarna upplevde kommunikationen med fastighetsmäklaren. En rad följdfrågor användes 

inom det här temat för att få en djupare insikt gällande hur säljarna ser på kommunikationens 

betydelse i affärsprocessen. I nästa temaområde ”access” ville vi höra hur mycket säljarna tog reda 

på innan de anlitade mäklarbyrån/mäklaren. När frågorna i det tredje temaområdet ”transparens” 

ställdes, var syftet att få veta hur öppna säljarna upplevde att mäklaren varit mot dem under affärens 

gång och hur öppna de själva varit mot mäklaren. I temaområdet ”riskbedömning” var syftet att 

förstå vad säljarna ansåg ligga till grund för deras riskbedömning.  I och med det sista temaområdet 

”övrigt - värde” fick säljarna berätta om det fanns något specifikt som gjort dem nöjda eller 

missnöjda med affären. Vi ville få information om vad säljarna såg som värdeskapande eller/och 

värdeförstörande i affären. Även i den här intervjuguiden ställdes följdfrågor där säljarna skulle 

svara hur de tror att fastighetsmäklarna ser på de utvalda faktorerna. 

 

3.8 Intervjuernas utförande 

Intervjuerna inleddes med att försöka finna en lugn miljö utan störningsmoment, vilket Bryman & 

Bell (2013) menar är en viktig förutsättning för att de ska bli bra. Intervjuerna med 

fastighetsmäklarna skedde i konferensrum på deras kontor.  
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Det för att underlätta deras pressade scheman och samtidigt få en lugn miljö. Dessutom ville vi vara 

etiskt medvetna i den bemärkelsen att vi då kunde säkerställa att det respondenten sade kunde 

behandlas konfidentiellt, något som också Bryman & Bell (2013) skriver är viktigt. Intervjuerna 

med kunderna skedde på olika platser beroende på vad som fungerade för dem, men med liknande 

förutsättningar som de som gällde för mäklarintervjuerna. Hultén et al. (2007) betonar att en 

intervju som utförs på plats har fördelarna att intervjuaren har möjlighet att kunna tolka situationen, 

kroppsspråket och annat vilket inte kan göras via telefon eller liknande. Möjligheten att kunna tolka 

hur respondenten reagerar på frågorna, medför att forskaren också lättare kan förstå svaren. 

 

Intervjuerna utfördes av oss två tillsammans och även om det tog extra lång tid, vilket Bryman & 

Bell (2013) menar är en nackdel, ansåg vi att fördelen med att båda deltog vid varje intervju var 

större. Vi såg det som att det skulle underlätta det kommande analysarbetet och ville försäkra oss 

om att respondenterna uppfattades på ett liknande sätt. Trost (2005) bekräftar det genom att skriva 

att en klar fördel med att vara två är att man kan få ut mer information i intervjuerna. Trost (2005) 

och Bryman & Bell (2013)  belyser att det kan vara kritiskt att vara två intervjuare, då respondenten 

kan känna sig i underläge och trängd. Vi påtalade dock redan i förväg att vi var två som skulle delta 

vid intervjuerna och förklarade syftet med det och ingen av de respondenter som deltog uppgav att 

de hade något emot det.  

 

Innan intervjuerna påbörjades lämnades en kort muntlig information om hur de skulle gå till, vilket 

till exempel Ejvegård (2003) och Bryman & Bell (2013) förespråkar. Där belystes sådant som 

skulle kunna vara av vikt för respondenterna. De informerades om att intervjuerna skulle förbli 

anonyma. Vi ansåg att det av etiska skäl var av vikt, då respondenterna på så sätt kunde tala fritt 

utan att de skulle känna sig uthängda. Det här belyser Trost (2005) när han skriver att det är viktigt 

att informationen om vem som sagt vad inte förs vidare. Vi förvissade oss om att det gick bra att 

spela in intervjuerna. Vi hade dessutom ett anteckningsblock med oss för att kunna nedteckna om 

intervjupersonen gjorde någon särskild gest eller uttryckte något annat med sitt kroppsspråk än vad 

som framkom på band, vilket även Trost (2005) förespråkar.  

 

Kvale (1997) har formulerat en lista med ett antal kriterier för vad som gör en intervjuare 

framgångsrik. Det är kriterier som exempelvis att intervjuaren ska vara tydlig, öppen, tolkande och 

visa hänsyn. Han nämner även lyssnandet som en central del i intervjun. Vi tog till oss av de här 

råden och försökte ha dem i åtanke under intervjuerna.  
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Exempelvis undvek vi att avbryta respondenterna och vi var inte heller rädda för tystnad, vilket i 

vissa fall ledde till att de efter en stund fortsatte sitt resonemang. Genom att vara medvetna om de 

här kriterierna upplevde vi att intervjuerna blev bättre.   

 

Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter med varje respondent. Vi ställde frågor metodiskt utifrån 

våra temaområden. Intervjuerna avslutades med att respondenterna tillfrågades om det var möjligt 

att kontakta dem igen vid behov. 

 

3.9 Inspelning och transkribering 

Inför intervjuerna tillfrågades respondenterna om de godkände att intervjuerna spelades in. Syftet 

med inspelningen var att lättare kunna tillvarata, återge och analysera materialet, vilket också 

Justesen & Mik-Meyer (2011) och Bryman & Bell (2013) menar är fördelaktigt. Respondenterna 

informerades om att inspelningarna enbart skulle användas i samband med vårt analysarbete. Den 

informationen lämnades med förhoppningen att det skulle minska risken att intervjupersonerna 

skulle känna sig obekväma, vilket Trost (2005) och Bryman & Bell (2013) tar upp som en nackdel 

med inspelning. Genom att spela in kunde vi noggrant lyssna igenom intervjuerna och vid behov 

spola tillbaka för att uppfatta vad som sades. Trost (2005) skriver att fördelarna med att spela in är 

att intervjuarna i efterhand kan lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger. Bryman & Bell 

(2013, s.484) tillägger att "det är viktigt för den detaljerade analysen vilket ofta krävs vid 

kvalitativa undersökningar och för att man ska fånga intervjupersonernas svar i deras egna 

ordalag".  

 

Vi lyssnade sedan igenom intervjuerna och de skrevs ordagrant ner på papper, även kallat 

transkribering (Bryman & Bell 2013). Nedskrivningarna blev på så sätt utförligare och mer 

detaljerade, än om det skulle nedtecknats direkt vid intervjutillfället med penna och block. 

Transkriberingarna skedde i direkt anslutning till intervjuerna. Det för att vi skulle ha dem i så 

färskt minne som möjligt. Bryman och Bell (2013) refererar till Heritage (1984) som nämner ett 

antal fördelar med att spela in och transkribera intervjuer. Heritage menar att ett sådant 

tillvägagångssätt bidrar till att förbättra vårt minne och att det underlättar för att kunna göra en mer 

exakt analys av vad människor har sagt, vilket vi eftersträvade. 
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Vid transkriberingen delades intervjuerna upp emellan oss för att tidseffektivisera arbetet. 

Transkriberingen innebär en risk för felkällor (Bryman & Bell 2013), varför det krävs noggrannhet 

att kunna nedteckna intervjun så likt originalet som möjligt. 

  

3.10 Tillvägagångssätt vid empirisammanställning  

Efter att transkriberingen var avslutad påbörjade vi kodningen av det empiriska materialet. Med 

kodning menas att man i intervjuerna tar ut det som är mest intressant. Det kan vara mönster eller 

upprepningar av enstaka ord eller ordsammansättningar, förklarar Trost (2005). Vi var noggranna 

med att gå igenom våra transkriberingar och tog tillsammans ut det som vi upplevde mest kärnfullt i 

intervjuerna, kallat nyckeltermer i vår empiripresentation.  

 

Vi gjorde en schematisk översikt på papper, där vi skrev in våra förbestämda temaområden 

"dialog", "access", "transparens", "riskbedömning" samt "övrigt - värde" och de huvudfrågor inom 

respektive kategori vi använt oss av i intervjuguiderna. Schemat var utformat så att den lodräta 

axeln innehöll teman och frågor och den vågräta axeln respektive respondent. I tabellen fördes 

sedan det kodade materialet in. I nästa steg fördes tabellerna över till dator för att vi sedan skulle 

kunna presentera det kodade materialet som ett komplement i empirikapitlet. Syftet med att 

redovisa tabellerna var att det skulle bli överskådligt och lättförståeligt för läsaren. 

 

3.11 Kvalitetskriterier  

Att det inom forskning används kvalitetskriterier handlar i grunden om att kunna särskilja bra och 

mindre bra kvantitativa och kvalitativa undersökningar (Justesen & Mik-Meyer 2011). Bryman & 

Bell (2013) skriver att många forskare ifrågasätter hur relevanta de kvantitativa kvalitetskriterierna 

reliabilitet och validitet är när det kommer till kvalitativa studier. Som exempel innebär validitet 

nästintill definitionsmässigt att mäta någonting, vilket inte är av intresse inom kvalitativ forskning 

där forskaren istället vill öka förståelsen för ett fenomen. Lincoln & Guba (1985) som Bryman & 

Bell (2013) refererar till menar att det inom kvalitativ forskning behövs mer specifika termer och 

metoder för att kunna bedöma kvalitén av sådana undersökningar.  
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Det finns olika alternativ för kvalitetskriterier som är framtagna och anpassade för kvalitativ 

forskning. Av dem har vi valt att utgå från Lincoln & Gubas (1985) fyra delkriterier inom 

trovärdighetsbegreppet, vilka är ”tillförlitlighet” (credibility), ”överförbarhet” (transferability), 

”pålitlighet” (dependability) och ”konfirmering” (confirmability) som Bryman & Bell (2013) 

refererar till i sin bok.  

3.11.1 Tillförlitlighet  

Det första kriteriet behandlar studiens tillförlitlighet. Här talar Shenton (2004) om vikten av att 

finna rätt undersökningsmetod för en specifik studie. När vi hade valt ämne och utformat vår 

problemformulering, kom vi ganska snart fram till vilken metod som lämpade sig bäst för oss att 

använda. Valet föll på den kvalitativa metoden eftersom det vi ämnade undersöka inte var mätbart i 

kvantitativa mått. Som Bryman & Bell (2013, s.433) skriver, "kvalitativ forskning tenderar att i 

jämförelse med kvantitativ vara en mer öppen forskningsstrategi". Kvalitativ forskning påverkas av 

tolkningsperspektivet och tonvikten vid insamling och analys av kvalitativa data ligger ofta på ord 

snarare än på kvantifiering, menar de. Vårt metodval anser vi bidrar till en ökad tillförlitlighet i 

studien. 

 

Under studiens gång har vi med jämna mellanrum haft handledarträffar där vi fått konstruktiv 

feedback på vårt arbete. Vi har tagit del av feedbacken och hela tiden försökt ha ett öppet sinne för 

handledarnas kritik. Vi har omformulerat oss, ibland förkastat vissa delar som helt enkelt inte blev 

bra. Det har resulterat i en uppsats som håller en högre kvalitet genom att den längs hela processens 

gång blivit granskad. Det ovan nämnda skriver Shenton (2004) om. En frekvent dialog med 

handledare är att föredra för att upprätthålla en god tillförlitlighet. Det gör att forskaren får en 

vidare syn eftersom handledaren tillför sina erfarenheter och perspektiv. Det hjälper också forskaren 

att bli uppmärksam på egna felkällor eller förutfattade meningar som annars kan prägla arbetet.  

 

Vi har i vår studie använt oss av triangulering i en bemärkelse. Vi valde testa modellen i vår studie 

på två olika aktörer, dels fastighetsmäklare och dels kunder. Genom att undersöka bägge parters syn 

på säljprocessen, upplever vi att studien blev mer tillförlitlig. Att använda sig av triangulering kan 

vara ett sätt att öka graden av tillförlitlighet, skriver Shenton (2004). Därigenom menar han, 

minskas effekten av forskarens eventuella partiskhet.  
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Något vi även gjort för att stärka tillförlitligheten i vår studie är som tidigare beskrivits valet av att 

båda deltagit under varje intervju. Det genom att båda kunde tolka hur deltagarna betonade det som 

sas och att båda hade samma möjlighet att studera respondenternas kroppsspråk. Valet att spela in 

intervjuerna anser vi även ökar tillförlitligheten på det sättet att vi ett flertal gånger har kunnat 

lyssna på materialet igen, för att verkligen försäkra oss om att ha uppfattat respondenterna korrekt.  

 

Vi är medvetna om att det hade stärkt tillförlitligheten ytterligare om vi efter transkriberingen låtit 

respondenterna tagit del av den för att ge dem möjlighet att korrigera om något missuppfattats eller 

feltolkats (Bryman & Bell 2013). Med tanke på tidspressen hanns inte det momentet med, men 

eftersom vi med hjälp av inspelningen ordagrant kunnat återge deras svar och att båda två deltagit 

under varje intervju, anser vi oss ändå ha lyckats bra med att tolka vad respondenterna ville ha sagt.   

 

Ytterligare något som vi ansåg ökade tillförlitligheten i vår studie var att alla respondenter som 

ställde upp gjorde det av egen fri vilja. Det för att vi inte riktade oss direkt till några specifika 

personer. Vi efterlyste respondenter via sociala nätverk och mejlutskick till ansvariga på en mängd 

mäklarkontor, där de som sedan var intresserade av att delta kontaktade oss. Att respondenter ställer 

upp av fri vilja, är essentiellt för att öka tillförlitligheten i en studie, enligt Shenton (2004) och 

Justesen & Mik- Meyer (2011). 

 

Att meddela respondenterna att det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna som ställs, anses 

också öka studiens tillförlitlighet, då det bidrar till att respondenterna känner att de kan tala mer fritt 

(Shenton 2004). Vi var noga med att påpeka att allt respondenterna sa kunde vara av vikt, varför de 

inte strikt behövde hålla sig till den ställda frågan utan i viss mån kunde tala fritt kring den. 

 

3.11.2 Överförbarhet 

Vi anser att vår studie inte är överförbar i en högre omfattning. Meningen med kvalitativa resultat är 

främst att beskriva det kontextuellt unika och betydelsen av den sociala verkligheten som studerats 

(Justesen & Mik-Meyer 2011, Bryman & Bell 2013). När det gäller kvalitativa resultat nämner 

Shenton (2004) att de, till skillnad från kvantitativa, är specifika för en liten andel särskilda miljöer 

och individer. Det medför att det blir svårt att göra de tillämpbara på andra situationer och 

populationer. Med tanke på att vårt syfte inte var att generalisera, kände vi att tio intervjuer var 

tillräckligt då vi ämnade öka förståelsen för en mindre grupp respondenters individuella synsätt.  
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Vi tycker att vår studie kan ses som överförbar i den meningen att den i viss mån kan appliceras på 

andra relationer mellan en säljare av en tjänst och en köpare av tjänsten. Enligt resultaten av vår 

studie bygger samskapandet av värde på många faktorer såsom förtroende, trygghet och öppenhet.  

 

De här nyckelbegreppen skulle enligt oss kunna vara centrala i fler liknande relationer, där säljaren 

av tjänsten och köparen av tjänsten möts i interaktion för att samskapa ett värde som gagnar bägge 

parter. Dessutom, ur ett tidsperspektiv, kan vår studie fortsättningsvis framåt i tiden vara värdefull 

just för att de här relationerna rent historiskt och med stor sannolikhet framledes kommer att 

fortsätta finnas och värde skapas eftersom båda parter vanligtvis vill sträva dithän. 

 

3.11.3 Pålitlighet  

Vi har eftersträvat att hålla en hög grad av pålitlighet i vår studie. Det genom att belysa och 

redogöra för de tillvägagångssätt som använts i studiens olika faser. Det nämns av Bryman & Bell 

(2013) som skriver att forskaren ska säkerställa att denne skapat en fullständig och tydlig 

redogörelse för alla delar av forskningsprocessen. Även Shenton (2004) belyser att en kvalitativ 

undersöknings pålitlighet ökar om alla faser redovisas i detalj.  

 

Vi skulle vilja koppla det ovannämnda kvalitetskriteriet till begreppet transparens. Att vara 

transparent kan i kvalitativa studier vara svårt, menar Bryman & Bell (2013). De skriver att kritik 

ofta framförs just mot kvalitativa studier på grund av att de ofta brister i transparens när det gäller 

att informera hur en undersökning planerats och genomförts.  

 

Shenton (2004) är av liknande åsikt och menar att det är enklare att påvisa pålitligheten i en 

kvantitativ studie. Där går det att använda sig av tekniker för att visa att om studien skulle upprepas 

på ett identiskt vis, skulle samma resultat framkomma. Vi ville med vår undersökning vara så 

tydliga som möjligt och har eftersträvat att i vårt metodkapitel ta upp undersökningens olika steg på 

ett transparent och öppet sätt. Därigenom upplever vi att vårt tillvägagångssätt med att lyfta fram 

hur arbetet har gått till i alla delar ökat studiens pålitlighet. 
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3.11.4 Konfirmering  

Konfirmering, eller med ett annat ord bekräftelse, innebär att forskaren har vetskap om att det inte 

går att få någon fullständig objektivitet i den samhälleliga forskningen och att forskaren i och med 

det tillförsäkrar att denne verkat i god tro.  

 

För att vara så lite färgade av tidigare uppfattningar som möjligt, valde vi att undersöka ett 

mäklarföretag som vi båda hade mindre förkunskap om. Frågan huruvida studien hade sett 

annorlunda ut om den utförts med fastighetsmäklare på ett företag där vi hade mer insyn och 

erfarenhet från är hypotetisk.  Men genom att studera ett mäklarföretag som ingen av oss hade 

någon egen erfarenhet av sedan tidigare, anser vi att det skulle kunna öka studiens möjlighet till 

konfirmering och bidra till en högre kvalitet. Det styrks även av Bryman & Bell (2013) som skriver 

att forskaren inte medvetet ska låta sin teoretiska inriktning eller sina egna värderingar påverka 

utförandet av, eller slutsatsen i, sin studie. 

  

Vi är vidare införstådda med att i synnerhet vid en studie av kvalitativ natur bör det finnas med en 

medvetenhet om att ens egna föreställningar ligger till grund för vilka beslut som fattas och vilka 

tillvägagångssätt som väljs. Shenton (2004) belyser det här och tillägger att primärt för den här 

processen är att forskningen redovisas steg för steg, för att visa vilka beslut som fattas och vilka 

förfaranden som antagits genom studiens gång. Han menar att förfarandet kan redovisas genom en 

schematisk uppställning eller tabell. Nylén (2005) skriver om vikten av att en extern granskare ska 

kunna bekräfta forskningsresultaten genom att kunna spåra slutsatserna tillbaka till det empiriska 

underlaget, vilket ökar studiens tillförlitlighet. Därför har presentationen av empirin stor relevans 

när det gäller att vara utförlig och detaljrik, vilket medför att läsaren på ett lättare sätt kan sätta sig 

in i den studerade miljön. Det är något vi har haft i åtanke då vi i uppsatsen valt att presentera 

tillvägagångssättet kronologiskt steg för steg i vårt metodkapitel och anser därmed att det 

tydliggjorts för läsaren vilka steg som tagits i forskningsprocessen.  
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4. Empiri 

Vi har i det här kapitlet valt att presentera våra två respondentgrupper fastighetsmäklare och kunder 

(säljare) var för sig. Det har tagits med citat för att förstärka andemeningen i respondenternas svar. 

Dessutom presenterar vi materialet som tagits fram vid kodningen av intervjuerna. Eftersom 

intervjuerna är anonyma har vi kodat om fastighetsmäklarnas namn till F1-F5 och säljarnas namn 

till S1-S5. 

 

4.1 Respondentgrupp fastighetsmäklare 

4.1.1 Dialog 

På frågorna rörande dialog ansåg alla fastighetsmäklare att den är viktig. F5 förtydligade sitt svar 

med att säga att ”dialogen är något som pågår under hela processen” och F2 betonade att 

”kommunikation är A och O under hela processen”. Flera av fastighetsmäklarna belyste vikten av 

att vara tydlig (F2, F3, F4) och några ansåg att fastighetsmäklaren ska berätta allt och få kunderna 

att känna sig trygga och bygga upp ett förtroende (F1, F2). F2 anser att det är viktigt att förstå 

kundens behov och betonar att en mäklare ”ska vara en vägledare och inte en vägvisare”. Att vara 

tillgänglig för sina kunder och att de inte kan kontaktas nog ofta vill F1 och F5 framhålla. En av 

fastighetsmäklarna är av en annan åsikt och anser att det ofta blir mer dialog än vad man som 

mäklare har lust med (F3).  

 

Att det är viktigt att ge och få korrekt information nämner flera av mäklarna under intervjuerna (F2, 

F3, F4). F1 anser att det är viktigt att göra säljaren delaktig i processen och att denne får en känsla 

av att ”vi gör det här tillsammans”.  F2 och F5 nämner att alla dialoger är olika och att mäklaren 

måste anpassa sig efter kunden. Samtliga mäklare anser att dialogen är en viktig och central del i 

deras affärer, även om F3 som ovan nämnt betonar att det ibland kan bli för mycket. F4 är av den 

åsikten att dialogen bör anpassas efter affärens olika skeenden. I början har F4 väldigt mycket 

dialog med säljaren men från det att visningen ägt rum byter mäklaren fokus och koncentrerar sig 

istället mer på köparna. Då är F4 tydlig mot säljaren i vilken omfattning som denne kommer att 

kommunicera. F4 anser att fokus måste läggas på rätt saker och mäklaren kan inte sitta och ringa 

säljaren hela tiden eftersom det primära just då är att få ihop affären.  
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 F1 F2 F3 F4 F5 

 

 

Mäklarens syn på 

dialog 

Oerhört viktigt/ 

Skapa ett förtroende 

Lättsam/ 

Försöker få 

kunden att 

känna sig  trygg 

Jag skulle vilja 

göra allt/ 

Blir mer dialog 

än mäklaren har 

lust med/ 

Dialogen pågår 

hela tiden 

Viktigt med 

återkoppling varje 

del/ 

Få kunden att förstå 

att mäklaren lägger 

mkt tid 

Alla dialoger olika/ 

Vissa raka och 

korta/ 

Vissa där det talas 

om annat 

 

Vikt att ge och få i 

dialogen med 

kunden och vad bör 

man ha i åtanke? 

Det handlar om 

förtroende/ 

Göra säljaren 

delaktig i processen/ 

Vi gör det 

tillsammans/ 

Väldigt mycket 

känslor 

Förstå behovet/ 

Vara vägledare, 

inte vägvisare 

Alla fakta måste 

vara korrekta/ 

Vi ska vara 

överrens/ 

Får ej vara 

missförstånd 

Vara överrens om 

priset/ 

Samma 

förväntningar/ 

Visa transparens/ 

Berätta allt 

Ha mycket dialog i 

processen/ 

Alltid finnas 

tillgänglig/ 

Inte prata för 

mycket 

 

Hur gör mäklaren 

kunden delaktig? 

"Säljaren berättar" 

gör kunderna 

delaktiga/ 

Alla moment sker i 

samarbete med 

kunden 

Kommunikation 

A och O/ 

Ska känna sig 

trygg/ Viktigt 

att de får rätt 

information 

Ringer upp och 

berättar 

Genom att involvera 

kunden mycket 

initialt 

Genom att anpassa 

dialogen efter 

kundens 

personlighet 

 

 

Övrigt Dialog 

Väldig transparens i 

systemen/ 

De flesta vill ha 

kontakt/kan aldrig 

kontakta dem för 

ofta/Trovärdighet/ 

Transparens/ 

Förtroende 

Många olika 

slags dialoger/ 

Svårdefinierat 

med dialog 

  Bra med dialog men 

ej för mycket/ Jag är 

ingen psykolog 

Tabell 3 – Sammanställning kodning fastighetsmäklare Dialog (Egen) 

 

4.1.2 Access 

Alla fem respondenter anser att de har tillräcklig tillgång till information om kunderna innan första 

mötet. Däremot går åsikterna isär gällande hur mycket mäklare bör ta reda på om kunderna innan de 

träffar dem. Flera av mäklarna tycker att det är upp till dem själva att ta reda på information (F1, 

F2) och att det lättaste sättet att göra det på är att lyfta telefonluren och kontakta kunden (F2, F3, 

F5). Att förbereda sig beskrivs av flera respondenter som en viktig del innan mötet (F3, F4, F5). En 

respondent tycker däremot inte att mäklare bör förbereda sig för mycket om kunden, då det kan leda 

till förutfattade meningar (F1).  
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När det kommer till mäklarnas syn på vad de tror att kunderna har för verktyg och tillgång till 

information svarar samtliga att det troligen sker via internet, vilket är lättanvänt, men att det även 

finns andra tillvägagångssätt. Att rekommendationer är en viktig källa till information tror alla 

respondenter. F1 och F2 berättade att ett starkt varumärke är en faktor som kunder ofta beaktar. F2 

tillade att ”som ett av Sveriges största mäklarföretag är man ofta med i matchen och får komma och 

träffa kunden”. Andra tillvägagångssätt som nämns är bland annat att de ser oss i lokaltidningen 

(F1), att de träffat mäklaren på visning (F2) och att de söker på internetsajter som t.ex. Hemnet (F4) 

och Reco (F5). När mäklarna ska inhämta information om säljarna använder de sig av 

Lantmäteriutdrag (F1, F2), Värderingsdata (F3), Valueguard (F3, F5) och telefonen (F2, F3, F4, 

F5). Samtliga mäklare anser att det finns tillräckligt med verktyg för att inhämta information och F1 

menar att ”vi har för många i dagsläget och vi använder inte alla verktyg vi har”.  

 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

 

 

Tillgång till 

information 

Upp till mig att förberda 

mig/Man ska inte 

förbereda sig för mycket 

på kunden, kan leda till 

förutfattade 

meningar/Bostaden kan 

man inte förbereda sig 

för mycket på 

Lätt att ta upp telefonen/ 

Upp till mig att ta reda 

på/ Finns jättemånga 

verktyg 

Ja, frågar säljare 

per telefon/ Påläst 

när jag kommer ut 

Brukar ta reda på 

mycket/ Förbereder 

mig otroligt mycket 

Ja, gör en liten analys 

på telefon/ Är väl 

förberedd/ Viktigt att 

ta in info/ Vill kunna 

hjälpa kunden på rätt 

sätt 

 

Kundens 

verktyg och 

tillgång till 

information 

Stor aktör på 

marknaden/Starkt 

varumärke/Många olika 

ingångar/ 

Rekommendationer/ 

Lokaltidningen – de 

verkar sälja mycket 

Vi som ska komma med 

den infon/ Många 

kanaler/ träffat mig på 

visning/ Företag som 

många känner till/ 

Rekommendationer 

Nätet såklart/ Vår 

hemsida/ 

Rekommendation 

Hemnet/ Statistik/ 

Rekommendationer/

Google/ Lätt att ta 

reda på info 

Google/ Öppen 

värld/ Reco/Svårare 

förr/ 

Rekommendationer 

 

Mäklarnas 

verktyg 

Massor/Lantmäteriet/ 

Årsredovisningar/Nästan 

för mycket verktyg 

Lantmäteriet/ 

Värderingsdata/Fråga 

kunden om viss 

information 

Valueguard/ Booli Telefonen Valueguard/ 

Telefon 

 

Tillräckligt 

med verktyg? 

Ja, har för många, 

använder ej alla 

I dagens samhälle går 

det mesta att få tag i/ 

Positivt att googla 

kunder/Går att luska 

ganska mycket 

Ja - men gällande 

bostadsrätter är 

det bara den som 

bor där som kan 

berätta 

Ja, har det mesta Ja det tycker jag 

Tabell 4 - Sammanställning kodning fastighetsmäklare access (Egen) 
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4.1.3 Transparens 

Inom det här temat ville vi öka förståelsen för hur respondenterna såg på faktorn transparens. När 

det gäller involvering av kunderna svarade samtliga fastighetsmäklare att de är viktigt att låta 

kunden få känna sig delaktig i processen. Det varierade dock hur delaktiga de ansåg att kunderna 

skulle vara. De flesta av mäklarna betonade att de involverade kunderna i allra högsta grad (F1, F2, 

F3, F5) medan F4 svarade att ”det är bra med återkoppling, men inte för mycket”. Samma 

respondent berättade att graden av delaktighet och återkoppling såg olika ut under processen gång. 

Fram till visningen var det mycket fokusering på säljarna, men efter visningen ändrade F4 sitt fokus 

och koncentrerade sig istället på köparna.  F4 tillade ”det är då jag ska få ihop affären och jag kan 

inte ringa och smöra för säljaren då. Då blir återkopplingen lite minskad”. Respondenterna F1, F2, 

F5 belyste alla tre att det är viktigt att säljaren känner att ”det här är något vi gör tillsammans”.  

 

Att vara tydlig och berätta hur man arbetar nämnde flera av respondenterna som viktigt (F2, F4, 

F5). Respondent F5 belyser att det finns olika typer av säljare och att vissa vill bli styrda mer och 

vissa mindre. Mäklaren behöver anpassa sig efter vem kunden är. F5 nämner ett flertal gånger 

samspelet mellan mäklare och säljare. ”Samspelet tror jag är viktigt, man ska inte känna sig 

överkörd som säljare”. 

 

När det gäller öppenhet hos kunderna skiljer sig åsikterna lite mellan respondenterna. F1 anser att 

kunderna är relativt öppna och att det sällan blir några problem, medan F2 betonar att det är olika 

och att mäklaren först måste få kunderna att känna sig trygga, först då berättar de. ”De måste ju få 

förtroendet innan de kan dela med sig av stora saker”. F4 tycker att kunderna är öppna och att det 

är enkelt att bara kunna fråga säljarna. F5 däremot är osäker på sitt svar, men hoppas att kunderna är 

öppna och brukar vara tydlig med att förklara vikten av att de är det.  

 

På frågan om öppenhet hos fastighetsmäklarna själva svarar F1, F2, F3 att de är öppna och att de 

inte mörkar med information. F2 dröjde aningen med sitt svar på frågan om öppenhet och betonade 

att ”varje situation får man ju ta separat. Är det något som är av betydelse och vikt för kunden, 

måste den få den informationen”. F2 avslutade svaret med att förtydliga att denne alltid berättar 

helheten men anser att ”går man in för mycket på smådetaljer som inte är av vikt kommer man inte 

någon vart i sin arbetsvardag”. Både F4 och F5 betonade att de är öppna genom att vara raka och 

tydliga mot sina kunder.   
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 F1 F2 F3 F4 F5 

 

 

Involvering 

av kunden 

Säljaren ska känna att 

vi gör det 

tillsammans/ 

Köparen ska känna sig 

nöjd/Köparen ska 

känna sig trygg och 

säker/ Vi-känsla/ 

"Säljaren berättar" 

Jag lämnar öppenhet/ 

Involverar i högsta 

grad/ Tillsammans 

jobba vidare på min 

grund/ Håller mig rakt 

på sak/ Merkänsla för 

kunden att få vara 

med/ Info viktigast 

Talar alltid om att 

vi gör det 

tillsammans/ 

Ringer dem och 

berättar, även om 

inget hänt 

Återkoppling ofta/ 

Är tydlig/ Berättar 

hur jag jobbar 

Får kunden att känna sig 

delaktig/ Vi gör det 

tillsammans/ Vill veta vad 

som är viktigt för kunden/ Är 

tydlig och rak/Kommer 

överrens tillsammans/ 

Samspel och dialog hela 

tiden/ anpassning efter olika 

kunder 

 

Öppenhet 

hos kunden 

Rätt öppna/Sällan 

problem/ Vi måste få 

veta allt 

Väldigt olika/ Får man 

dem att känna sig 

trygga, berättar de/ 

Måste få förtroendet 

först 

De är bra/ 

jättemedvetna/ 

Enkelt att få dem 

att prata 

Bra/ Enkelt att 

fråga säljarna/ 

Kunderna är 

pålästa och 

kunniga 

Hoppas att de är det/Viktigt/ 

Skriver i frågelistan 

 

Öppenhet 

hos 

mäklaren 

Mörkar inte Jag är öppen som 

person/ Berättar 

helheten/ Måste ge 

kund info av betydelse 

och vikt 

Mycket öppen Jag är väldigt rak 

och tydlig 

Jag är tydlig och rak 

Tabell 5 – Sammanställning kodning fastighetsmäklare transparens (Egen) 

 

4.1.4 Riskbedömning 

I det här temaområdet ville vi öka förståelsen för vad som ligger till grund för fastighetsmäklarnas 

riskbedömning, när det gäller om de ska ta sig an en affär eller inte. Flera av respondenterna 

svarade att det är mycket sällsynt att de tackar nej till en affär (F1, F3, F5). F1 svarar att denne 

skulle tacka nej om det handlade om att säljaren vill mörka saker, eller har speciella idéer om vem 

köparen ska vara när det gäller ras och religion. ”Det förekommer just det här med ras och religion, 

det finns rätt gott om rasister därute men när det väl ställs på sin spets och när det handlar om 

pengar så står man inte ens för de åsikterna längre”(F1). Både F1 och F4 svarar att de hade tackat 

nej till en affär där det förekommer svarta pengar. För F5 är det viktigt att känna att dennes expertis 

kommer till rätta. F5 säger att ”man är sugen på att sälja hela tiden, det är svårt att tacka nej”. 

Först svarar F5 att denne inte vet vad som är avgörande vid valet rörande att ta sig an en affär eller 

ej. Efter en stunds funderande framkommer det att om det skulle vara riktigt krångliga affärer t.ex. 

att säljaren har Kronofogden i hälarna. Då är det inte alls säkert att F5 hade valt att tacka ja till en 

sådan typ av affär.  

 

På frågan om vad respondenterna tror är avgörande för säljarna när de ska välja fastighetsmäklare, 

svarar flertalet att en god personkemi är bland det viktigaste (F2, F3, F4, F5).  
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De tar även upp vikten av att kunden ska känna att den kan lita på mäklaren och nämner förtroendet 

som mycket avgörande (F1, F2, F3). F3 tror inte arvodet är det viktigaste, medan F4 tror att det är 

helheten inklusive värderingen som är av vikt. Det faktumet att man som mäklare är lite äldre och 

har livserfarenhet och yrkeserfarenhet kan enligt F3 ses som en klar fördel när säljarna ska fatta 

beslut i valet av mäklare. ”Jag har jobbat här så länge och är lite äldre, jag kan det här området 

och det känns som att därför får jag lite lättare att närma mig kunderna”. Gällande 

rekommendationer berättar F5 om det externa företaget reco.se, som har rekommendationerna hos 

sig. Det skapar en högre tillförlitlighet då man som fastighetsmäklare inte kan påverka vad 

kunderna skriver. F5 tror även att man som kund ”framförallt vill ha en tävlingsinriktad och 

hungrig fastighetsmäklare”. F2 och F5 tror att det är en fördel att man har ett starkt varumärke i 

ryggen och att verktygen som de har att tillgå är ett plus (F2). Men F2 avslutar sitt eget resonemang 

med att säga ” i slutändan tror jag att det är personen de väljer. Det är förtroendet som jag tror är 

allra mest avgörande, alla gånger". 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

Vad är 

avgörande när 

du ska ta dig an 

en affär eller 

inte? 

Sällan vi tackar 

nej/ Ras & 

religion/ Svarta 

pengar/Idéer om 

vem köparen 

ska vara 

Om det inte står rätt 

till/ Det här behöver 

du inte berätta om/ 

Viktigt att vara rak 

och tydlig 

Svarta pengar/  

Orimliga pengakrav/ 

Har aldrig tackat nej 

Att man är överens/ 

Jobbar nära, handlar 

om förtroende/ 

Handlar om stora 

pengar 

Vet inte/ Vill att min 

expertis ska komma 

till rätta/ Är sugen på 

att sälja, svårt att tacka 

nej/ Krångliga affärer 

t.ex. Kronofogden 

 

 

 

Avgörande för 

kunder vid valet 

av mäklare 

Förtroende för 

mig/ Att 

mäklaren visar 

intresse 

Väldigt mycket 

personkemi/ Ska 

klicka/ Förtroende 

mest avgörande, alla 

gånger/ Verktygen 

vi har 

Jättemycket 

personkemi/ Väldigt 

mycket 

rekommendationer/ 

Arvodet inte viktigast/ 

Känsla som får dem att 

lita på en/ 

Yrkeserfarenhet/ 

livserfarenhet/ Kunna 

området/ Att mäklaren 

går att lita på 

En helhet/ 

Värderingen/ 

förtroendet/ 

Personkemi/ Form 

av öppenhet/ Går 

nog mycket på 

känsla 

Engagerad mäklare/ 

Mäklaren ser alla & är 

ödmjuk/ Personkemi/ 

Starkt företag i 

ryggen/ 

Tävlingsinriktad & 

hungrig mäklare/ 

Rekommendationer 

 

Övrigt  

riskbedömning 

Det är 

psykologi/ 

Handlar om att 

ligga steget före 

kunderna/ 

Förtroende 

 Emot lockpriser/ Är 

helt prestigelös 

 Externt företag 

reco.se har 

rekommendationerna 

Tabell 6 – Sammanställning kodning fastighetsmäklare riskbedömning (Egen) 
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4.1.5 Övrigt - värde 

På frågan om vad respondenterna anser är mest värdefullt i samspelet med sina kunder svarade 

samtliga men med olika ord att det primära är att få nöjda kunder. F1 nämner att denne vill 

överträffa kundens förväntningar och F2 anser att det är "jättevärdefullt att få vara en del i 

processen". F2 säger att ”dialogen i sig är ett verktyg för mig till att kunna göra det bästa jobbet. 

Hade jag inte haft ett samspel i dialogen med mina kunder, hade jag inte kunnat göra mitt bästa vid 

den försäljningen”. F3 betonar att det är värdefullt att även köparen blir nöjd då den kan bli 

mäklarens framtida säljare. F4 berättar om andra värden som att man ibland kan bygga 

vänskapsband till säljarna. Exempelvis som när de visar sin uppskattning genom att de tar sig tid att 

gå ut och köpa något, eller när de ger mäklaren beröm. ”När de visar sin omtanke och glädje för 

mig, det är ju fantastiskt, då blir jag rörd.” (F4).  

 

På frågan vad mäklarna tror är mest värdefullt för kunderna säger flera mäklare att de tror att det 

primära är att säljarna får bra betalt för sin bostad (F2, F3, F4). Men det framkommer även andra 

faktorer som att de ska känna att mäklaren är påläst och pålitlig (F1, F2) och att mäklaren är 

engagerad (F4, F5).  Att mäklaren lyssnar och inte stressar är två saker som F4 tror är 

värdeskapande för kunden. F5 betonar att det är viktigt att kunden känner att mäklaren är tillgänglig 

och har tid samt tar sitt jobb på största allvar. F5 förtydligar sitt svar med att säga ”De ska inte 

känna att de är en dussinaffär eller att deras affär inte är det viktigaste för mig. Jag bryr mig om 

kunderna och tar jobbet på stort allvar”. 

 

 F1 F2 F3 F4 F5 

 

Mest 

värdefullt i 

samspelet för 

mäklaren? 

Förtroendet/ Sluta i 

topp/ Överträffa 

kundens 

förväntningar/ 

Rekommendationer/ 

Leva upp till det 

Otroligt kul att få hjälpa/ 

Jättevärdefullt att vara 

del i processen/ Få allra 

bästa slutpriset/ 

Samspelet i dialogen/ 

Göra mitt bästa 

Få nöjda 

kunder/ Tänker 

att köparen är 

min nästa 

säljare 

Nöjd kund/ Ger andra 

värden, kan nästan bli 

kompis/ När kunder 

visar sin omtanke 

Att man har en rak och 

tydlig dialog/ 

Nöjd säljare/ Säljaren 

vill rekommendera 

mig 

 

Mest 

värdefullt i 

samspelet för 

kunden? 

Att man är påläst och 

pålitlig/ att de känner 

att de kan lita på oss 

Absolut att de får högsta 

slutpriset/ Trygghet/ 

Information för att få 

trygghet/ Ge och ta 

Mest betalt/Att 

mäklaren gjorde 

allt den kunde 

Få bra 

betalt/Engagerad 

mäklare/Mäklare som 

lyssnar/ Mäklare som 

ej stressar/ 

Flexibel 

mäklare/Medmänsklig 

mäklare 

Engagerad mäklare/ 

Mäklaren har tid/ 

Mäklaren är 

tillgänglig/ Känna sig 

prioriterad/ Mäklaren 

tar jobbet på största 

allvar 

Tabell 7 – Sammanställning kodning fastighetsmäklare Övrigt - värde (Egen) 
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4.2  Respondentgrupp säljare 

4.2.1 Dialog 

Alla respondenter upplevde att kommunikationen fungerade bra med mäklaren. Respondent S1, S4, 

S5 berättade att mäklaren kom med snabba svar och återkopplade upprepade gånger. S5 kände att 

mäklaren lugnade denne under processen. Alla respondenter utom S3 kände sig delaktiga och 

berättade att de blev tillfrågade att vara med och bestämma under affärens gång. S3 var av den 

åsikten att det skulle vara mäklaren som bestämde allt och sa ”det är han som är experten och det 

är deras jobb, jag var endast delaktig i den mån som jag behövde vara det”. Det framkom lite 

senare under intervjun att S2 tyckte att mäklaren hade brustit vid ett tillfälle när det gällde 

kommunikationen och det var att hon inte tillkännagav att hon skulle iväg på semester. Då upplevde 

S2 en dipp i förtroendet och berättade att valet av mäklare hade sett annorlunda ut om det från 

början framgått att mäklaren skulle iväg på semester. Det eftersom S2 ville att försäljningen skulle 

gå snabbt. Något som S2 betonade att mäklaren gjorde bra var att hon informerade både S2 och 

dennes sambo samtidigt. I det stora hela var S2 nöjd med kommunikationen. Alla respondenter 

ansåg att mäklarna var bra på att återkoppla och höra av sig. S1 och S3 berättade att de kände sig 

trygga under affärens gång. 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

 

Hur upplevde du 

kommunikationen 

med mäklaren? 

Väldigt bra/ 

Stegvis 

information/ Plan 

från början/ Alltid 

snabba svar 

Väldigt bra/ Ringde/ 

Sms:ade 

Bra, inga 

konstigheter 

Väldigt bra/ Lätt 

att tala med/ Fick 

alltid snabb 

feedback/ Både 

telefon och mail 

Bra/ Ringde upprepade 

gånger/ Lugnade mig 

 

 

Delaktighet 

Allt var för 

godkännande/Jag 

fick välja/ Varje 

grej var en fråga 

/Litade på honom 

/Kan inte sådana 

här saker 

Ja, hon frågade 

mig/Man hjälper 

varandra/ Mäklare 

och säljare är på 

samma nivå 

Han fick 

bestämma 

annonser och 

foton/Jag hade 

inga synpunkter 

/Är hans jobb/ 

Samma syn på 

priset 

Jo, absolut/Fick 

bestämma 

tidpunkt själv/ 

Hade beslutet i 

min hand 

Ja, hakade på allt/ Blev 

tillfrågad om allt 

 

 

Återkoppling 

Ja, vi sms:ade hela 

tiden/ Inte orolig/ 

Kände mig lugn 

och trygg 

Hörde av sig trots 

semester/ Hörde av 

sig till oss båda 

två/Tog inte för 

givet att vi pratade 

sinsemellan 

Kände mig 

trygg, absolut 

Bra/ Snabb/ På 

rätt nivå/ Mer åt 

för mycket än för 

lite/ Ville ha 

mycket 

information 

Jättebra/ Missade att 

återkoppla vid en 

visning/ Väldigt täta 

kontakter/ Väldigt duktig 

annars att höra av sig 

Tabell 8 – Sammanställning kodning säljare Dialog (Egen) 
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4.2.2 Access 

Inom temat access ville vi öka förståelsen för om säljarna ansåg att de hade tillgång till information 

om fastighetsmäklarbyrån/fastighetsmäklaren innan de anlitade denne och i vilken omfattning de 

tog reda på information innan de kontaktade mäklaren. Flera respondenter svarade att de inte tog 

reda på någonting om fastighetsmäklaren innan de bjöd hem denne (S1, S3). Respondent S2 valde 

att anlita en större mäklarbyrå där denne dessutom fått mäklaren rekommenderad av en bekant. S2 

sökte även upp mäklaren på Reco.se och såg att hon var högt rankad där vilket S2 ansåg tyder på att 

”hon är en mäklare som sköter sitt jobb”.  Några av respondenterna nämnde att de gick på 

rekommendationer när de skulle välja mäklare (S2, S4) eller att de sedan innan haft en relation till 

mäklarbyrån/mäklaren (S5).  S1 berättade att det var en ren slump att valet föll på just den 

fastighetsmäklarbyrån och fastighetsmäklaren då respondenten fick ett spontant infall att gå in i 

butiken i samband med ett förbipasserande. ”Jag öppnade dörren och kom in och då var det en kille 

som kom fram och frågade vad jag ville ha hjälp med”. Efter det bestämdes det att mäklaren skulle 

komma hem till respondenten ett par dagar senare, vilket han gjorde. S1 googlade på några andra 

mäklarbyråer och jämförde den första mäklaren med tre andra som också bjöds hem, men eftersom 

respondenten redan börjat bygga en relation med den första mäklaren föll valet på honom, berättade 

S1.  

 

På frågan vad säljarna tror att mäklarna har för tillgång till information om dem innan deras första 

möte tror flera av respondenterna att mäklarna har tillgång till speciella register och liknande 

verktyg för informationsinhämtning (S2, S3, S4, S5). Några av respondenterna tror att mäklarna 

primärt använder sig av en personlig kontakt direkt med dem (S2, S3) och S1 tror inte 

fastighetsmäklaren tog reda på någonting alls innan de sågs. 
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 S1 S2 S3 S4 S5 

Innan du anlitade 

mäklarbyrån/ 

mäklaren, vad 

kände du till om 

dem? 

Ingenting alls, 

bara namnet 

och sett 

skylten 

Visste inget om själva 

mäklaren/ Bjöd hem 

mäklaren, träffat på 

visning./ Valde en större./ 

Blev rekommenderad/Högt 

rankad på nätet/ Visste vad 

vi ville få ut 

Hade sålt 

grannens 

lägenhet/ Hade 

sett loggan 

Kände till 

företaget/Kollega 

hade sålt i huset/ 

Blev 

rekommenderad 

Samma mäklare som vi 

köpt av/ Hade relation/ 

Tidigare erfarenheter 

Vad tror du 

mäklaren har för 

möjlighet till 

information om 

kunden innan 

denne träffar 

kunden? 

Tror inte han 

tagit reda på 

något om mig 

Finns säkert register och 

sådant där/ Hade personlig 

kontakt innan 

Offentliga 

uppgifter 

förstås/ Inga 

särskilda 

ingångar/ 

Kan prata direkt 

med mig 

Offentliga 

uppgifter/ 

Kreditupplysning/ 

Scannar av vilket 

område det är 

Ratsit/ 

Kan kolla 

betalningsanmärkningar 

Tabell 9– Sammanställning kodning säljare access (Egen) 

4.2.3 Transparens 

Här ville vi ta reda på hur respondenterna såg på temat transparens. Vi frågade säljarna om de ansåg 

att mäklaren hade varit öppen och ärlig under affärens gång. Alla respondenterna ansåg att 

mäklaren varit det men S5 belyste att de hade en kärv start på budgivningen. Även S2 berättade att 

deras första fastighetsmäklare blivit magsjuk och att de då valde att anlita en annan. Den 

fastighetsmäklaren höll dock inne på att hon skulle på semester, vilket S2 inte visste om.”Det tyckte 

vi var väldigt jobbigt”. S1 var väldigt nöjd och berättade att mäklaren kom med många tips. 

Respondenten ansåg även att denne kunde vara väldigt privat med mäklaren och prata om annat. S1 

upplevde att mäklaren var ärlig med sina känslor och sa "det kändes som att han var personligt 

engagerad i mig, brydde sig och la ner väldigt mycket tid". 

 

På frågan om säljarna anser att de själva varit öppna och ärliga under affären svarar alla fem att de 

varit det. S1 säger att denne tog upp alla brister och att det inte fanns något att hymla med och S5 

anser sig varit ärlig rakt igenom i hela processen. S4 belyser att bostaden var nybyggd och att det 

därmed inte fanns några skavanker att tala om. S2 berättar att mäklaren redan kände till fakta som 

att föreningen var oäkta. S1 sa däremot att "jag och mäklaren kom överrens om att dölja vissa 

saker, som inte var värda att ta upp i försäljningen. Det var bara ett par saker, inget märkvärdigt 

och inget som sänkte standarden" 
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På frågan om kunderna hade önskan om ytterligare insyn anser respondent S2 och S5 att de redan 

visste det mesta. S1 och S4 var däremot lite skeptiska till mäklarnas utlovade styrka kring 

marknadsföringen och hade frågeställningar som "hur stora är de egentligen, hur stark är deras 

marknadsföring?" (S1). "Hur vet man att det finns budgivare?" (S4). S3 var den respondent som 

önskade minst delaktighet och ville inte ha någon större insyn utan ansåg att "mäklaren ska ta hand 

om det, det ingår i tjänsten. Jag var inte intresserad av att veta mer". 

 

Gällande vilken som är den viktigaste egenskapen hos en fastighetsmäklare tycker flera 

respondenter att mäklaren ska vara tydlig och bra på att förklara (S3, S4, S5). För S1 var det väldigt 

viktigt att mäklaren inte skulle vara någon "glassig" typ, som är någon hungrig säljare, som 

snackar en massa skit och har en massa standarduttryck för sig eller snackar någon slags 

mäklarjargong". Att vara driven och ha mål vill däremot S1 lyfta fram som något positivt. Även S4 

tar upp att mäklaren inte får vara för "säljig" och "pushig" och säger att det handlar mycket om 

psykologi. Därför anser denne respondent att det är viktigt med en mäklare som är avslappnad och 

har gott om tid.  

 

S1 betonade att det är angeläget att inte mäklaren lämnar ut information om andra kunder. S2 menar 

att det är viktigt att komma överrens och att känna tillit till mäklaren. S2 säger också att det är bra 

om mäklaren tycker lika som kunden. S3 tycker att det är betydelsefullt att bli guidad genom 

processen och att mäklaren ska ha en pedagogisk kompetens. S5 menar precis som S3 att den 

pedagogiska kompetensen är av vikt och att "man visar kunden varför man resonerar på ett visst 

sätt". 
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 S1 S2 S3 S4 S5 

Anser du att 

mäklaren varit 

öppen under 

affären? Nämn 

någon specifik 

situation. 

Ja, absolut/ 

Väldigt privata/ Gav 

massa tips/ Var öppen 

och ärlig/ Tipsade och 

varnade/ Väldigt ärlig 

med sina känslor/ 

Väldigt engagerad och 

personlig/ Brydde sig/ 

La ner väldigt mycket tid 

Fick välja annan mäklare p g 

a sjukdom/ Skulle gå på 

semester, hade inte berättat/ 

Väldigt jobbigt/Öppen med 

sina idéer/ Stannade upp och 

tittade/ Gav säljtips/ Kände 

tillit att hon kunde sitt jobb 

Ja/ Inga 

konstigheter 

Jo, absolut/ 

Hade ingen 

anledning att 

ifrågasätta/ 

Ja/ Kärv start/ 

Behövde 

extravisningar/ Hade 

tät kontakt/ Kom 

med förslag/ Öppna 

kort 

Anser du att du 

själv varit öppen 

under affären? 

Ja/ Tog upp alla brister/ 

Hade inget att hymla 

med 

Hon visste att föreningen var 

oäkta/ Var öppen och ärlig 

Ja Ja,/ Det var 

nyproduktion/ 

Inga 

skavanker 

Ja, öppen med allt/ 

Ärlig rakt igenom 

Önskan om 

ytterligare 

insyn? 

 

 

Hur många intressenter 

har de egentligen/ Hur 

stark är deras 

marknadsföring?/ Man 

har ingen aning/ Kunde 

ha visat en lista/ Ingen 

betydelse vilken firma, 

alla annonser hamnar på 

samma ställe 

Nej, hon var väldigt öppen/ 

Berättade om visningarna/ 

Får lita på att hon var ärlig 

Han ska ta 

hand om det/ 

Ingår i 

tjänsten/ Inte 

intresserad av 

att veta mer 

Hur vet man 

att det finns 

budgivare?/ 

Nej, annars 

inte 

Visste det mesta/ 

Fått reda på det jag 

ville veta 

 

 

 

Viktigaste 

egenskap? 

 

 

Får inte vara "glassig"/ 

Får inte tala om andra 

kunder/ Inte snacka 

mäklarjargong 

Känsla att man kommer bra 

överrens/ Känna att man kan 

lita på mäklaren/ Fatta tycke/ 

Mäklaren tycker lika som en 

själv 

Bra på att 

förklara/ 

Kunna guida/ 

Ha 

pedagogisk 

kompetens 

Inte vara för 

"säljig"/ Inte 

"pushig"/ 

Handlar om 

psykologi/ 

Avslappnad/ 

Informativ/ 

Förklara/ 

Öppen för 

frågor/ Ha 

gott om tid/ 

Tydlig/ 

Visar kunden varför 

man resonerar på ett 

visst sätt 

Tabell 10 – Sammanställning kodning säljare transparens (Egen) 

 

4.2.4 Riskbedömning 

På frågorna gällande temat riskbedömning svarade alla respondenter att de kände tillit till 

fastighetsmäklaren under affärens gång. S3 svarade att ”mäklaren var kunnig och hade erfarenhet 

och betedde sig professionellt. Jag hade ingen anledning att misstro honom”. S4 påtalar att ”jag 

kände mig trygg och säker med att mäklaren uppfyllde förväntningarna och jag kände att det var ett 

ärligt uppsåt”.  
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S3 anser att mäklaren ingav ett förtroende genom att vara i tid och klä sig bra. De hade även mycket 

kommunikation genom hela processen. S4 berättade att ”första intrycket är värdefullt inför valet av 

mäklare”. Samma respondent ansåg att deras mäklare var bra på att återkoppla genom att t.ex. ge 

feedback direkt efter visningen. S5 litade helt på mäklarens kompetens och tyckte att mäklaren höll 

vad denne lovade vilket ingav ett stort förtroende. S1 fick en god personlig relation till mäklaren 

redan från början och tyckte att mäklaren ingav ett förtroende genom att hela tiden hjälpa S1 framåt 

i processen. Att mäklaren även avslöjade knep ansågs av S1 som förtroendehöjande. S2 nämnde att 

det i början blev en dipp i förtroendet då mäklaren inte förrän efter fotograferingen talade om att 

denne skulle på semester. Det ansåg S2 var ett irritationsmoment. Men när processen sedan kom 

igång och när mäklaren var tillbaka från semestern blev förtroendet starkt igen.  

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

Har du känt att du 

kunnat lita på 

mäklaren under 

affärens gång? 

 

Ja, och fullt ut hela 

vägen/ 

Ja, i det stora 

hela 

Ja/ Var kunnig/ Hade 

erfarenhet/ Betedde sig 

professionellt/ Ingen 

anledning att misstro 

Ja/ Kände mig trygg och 

säker/ 

Mäklaren uppfyllde 

förväntningarna/ Ärligt 

uppsåt/ 

Ja, absolut 

 

- Om ja, På vilket 

sätt anser du att 

mäklaren var 

pålitlig? 

 

Personlig relation 

från början/Fick 

privat relation/ 

Pratade om mer 

saker än jag 

förväntat mig/ 

Avslöjade knep och 

hemligheter/ Hjälpte 

mig framåt 

Kändes som 

att vi hade en 

bra 

personkemi 

Inget hakade upp sig/ 

Var i tid/ Klädde sig 

bra/ Kunde förklara 

och svara/ Mycket 

kommunikation hela 

tiden 

Noggrann med att ge 

feedback direkt efter 

visningen/ Visade intresse, 

gjorde oss trygga och 

lugna/ Första intrycket 

värdefullt för 

bestämmandet 

Kunde hålla vad 

han lovade/ Hade 

koll på sin sak/ 

Litade på 

mäklarens 

kompetens/ Ingav 

stort förtroende/ 

Kunde ta folk/ 

Naturlig/ Väldigt 

mysig person 

 

- Om nej, kan du 

utveckla ditt svar? 

 

 Gick på 

semester, blev 

irriterande/ 

Dipp i 

förtroendet 

tillfälligt 

   

Tabell 11 – Sammanställning kodning säljare riskbedömning (Egen) 

 

4.2.5 Övrigt – Värde 

När det gäller sådant som kunde anses som värdeskapande eller värdeförstörande i processen ansåg 

S1, som hade lite strul i sin budgivning, att det var värdeskapande att mäklaren snabbt kunde ordna 

med en ny köpare när den första hoppat av.  
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Förutom det ansåg S1 att mäklaren var proffsig och att det gick smidigt.”Det kändes som att min 

affär var i mäklarens fokus”. Merparten av respondenterna (S1, S2, S3, S4) kände sig nöjda med 

valet av mäklare. S5 däremot var nöjd till en början med mäklaren och nöjd med slutpriset vid 

försäljningen, men när det var dags för kontraktskrivning ändrade S5 sin åsikt. Då upplevde S5 att 

mäklaren uppvisade en märklig attityd. Mäklaren sa ”det var ju 3000 klick på er lägenhet men man 

vet ju inte vad det är för slödder som rör sig på Hemnet”. Den kommentaren fick respondenten att 

känna sig ledsen då denne själv brukar surfa runt mycket på Hemnet. ”Det vart jättekonstigt, 

konstigt att sitta där och säga så när man ska till att genomföra en affär. Det kändes inte okej med 

ett sådant språkbruk och jag kommer inte anlita honom igen". 

 

 S1 S2 S3 S4 S5 

 

Nämn något 

specifikt som 

gjort dig 

nöjd/missnöjd 

med affären? 

 

Nöjd att mäklaren så snabbt 

ordnade med ny köpare, då 

den första hoppade av/ 

Proffsig/ Smidig/ Gav 

verkligen järnet/ Min affär 

var i mäklarens fokus/ 

Negativt att gå ut så snabbt/ 

Hade behövt lite mer tid/ 

Marknadsföringen hanns inte 

med riktigt 

God 

kommunikation/ 

Svarade sent på 

kvällen/ 

Jättenöjd/ 

Väldigt snygga 

bilder/Kunde 

berättat tidigare 

om semestern 

Nöjd att det 

gick 

smidigt och 

snabbt 

Fick mycket mer 

än jag räknade 

med/Över 

förväntan/ Sålde i 

rätt tid. 

Ett plus att gå med vinst på 

kort tid utan att ha 

renoverat/Mäklaren hade 

märklig attityd/ Talade illa 

om presumtiva köpare/ 

Brast i professionalitet/ 

Blev ledsen/ Inte sugen att 

anlita igen 

Tabell 12 – Sammanställning kodning säljare övrigt - värde (Egen) 

 

 

4.3 Sammanfattning intervjusvar – Fastighetsmäklare 

Här presenterar vi en sammanfattande tabell och redogör för de nyckeltermer som framkommit 

under intervjuerna med fastighetsmäklarna. Syftet med tabellen är att underlätta för läsaren så att 

denne på ett mer överskådligt sätt ska kunna ta del av det kodade empiriunderlaget inom respektive 

temaområde. 
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Temaområden Nyckeltermer 

Dialog Skapa förtroende/ Viktigt med återkoppling/ Dialoger är olika, pågår hela tiden/Förstå 

behovet/Visa transparens/ Korrekt fakta/ Göra säljaren delaktig i processen/ Vi gör det 

tillsammans/ Samma förväntningar. 

Access Via telefonen/ Via mäklarsystem/ Finns tillräckligt med verktyg/ Förbereder sig mycket/ 

Upp till en själv/ Tror att kunderna kollar på nätet och går på rekommendationer. 

Transparens Vi gör det tillsammans/ Återkopplar ofta/ Få kunden att känna sig delaktig/ Är tydlig och 

rak/ Samspel och dialog hela tiden/ Är öppna och mörkar inte/ Tror att kunderna är 

öppna/ Sällan problem. 

Riskbedömning Tackar sällan nej/ Tackar nej vid orimliga krav/ Svarta pengar/ Dölja saker/ Krångliga 

affärer/ Tror att personkemi och förtroende är primärt för kunders val/ Tror att kunderna 

går mycket på rekommendationer. 

Övrigt Värde Nöjda kunder/ Rekommendationer/ Överträffa kundens förväntningar/ Kundernas 

uppskattning/ Tror att kunderna vill ha bra betalt och en engagerad, pålitlig mäklare. 

Tabell 13 Sammanfattning av empiriunderlag – fastighetsmäklare (Egen) 

 

 

4.4 Sammanfattning intervjusvar – Säljare 

Här redovisas, precis som i tabellen ovan, de nyckeltermer från vårt kodade empiriunderlag som 

framkommit ur intervjuerna med säljarna.   

 

Temaområden Nyckeltermer 

Dialog God kommunikation/ Snabb och omfattande återkoppling/ Både telefon, sms och mail/ 

Upplevde sig delaktiga/ Ville vara delaktiga i olika grad/ Upplevde tillit. 

Access Rekommendationer/ Granne sålde/ Tidigare relation till mäklaren och mäklarbyrån/ 

Tillfälligheter avgörande/ Har inte inhämtat information innan/ Tror att mäklarna använder 

sig av offentliga register och direktkontakt med kunderna.  

Transparens Anser att mäklaren varit öppen och ärlig/ Anser sig själva varit öppna och ärliga/ Lite 

misstänksamma gällande omfattningen av mäklarnas kundregister/ Viktigaste egenskaper 

hos mäklare är att kunna lita på/ Får inte vara "glassig" och "säljig"/ Ska vara tydlig och 

pedagogisk. 

Riskbedömning Känt tillit till mäklaren/ Ärligt uppsåt/ Höll vad de lovade/ Första intrycket värdefullt för 

bestämmandet/ Var i tid/ Mycket kommunikation hela tiden/ Mörkade semester vilket gav 

dipp i förtroendet. 

Övrigt Värde God kommunikation/ Tillgänglighet/ Flexibel/ Min affär i fokus/ Bra slutpris/ Mäklaren 

hade märklig attityd. 

Tabell 14 Sammanfattning av empiriunderlag – säljare (Egen) 
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5. Analys  

 

5.1 Respondentgrupp – Fastighetsmäklare 

5.1.1 Faktor – Access 

På temat access framkom det att informationsinhämtning om kunderna inte är något som 

fastighetsmäklarna använder sig av, utom F2 som betonade att det är en fördel. F1 motiverade sitt 

svar med att säga "mäklare bör inte förbereda sig för mycket på kunderna då det kan leda till 

förutfattade meningar". Vi anser precis som F1 att googla på sina kunder i många fall skulle kunna 

ge förutfattade meningar istället för att det leder till inhämtande av användbar kunskap kring 

personen i fråga.  

 

Samtliga mäklare framhävde däremot att inhämtande av information om bostaden är en viktig del 

och tillhör förberedelserna inför första mötet med kunden. Att inhämta information om bostaden då 

man i det här yrket oftast blir jämförd med andra mäklare anser vi skulle kunna ses som en 

konkurrensfördel och i den meningen snarast ett måste. Det här påståendet tyngs av Prahalad & 

Ramaswamy (2004a) som skriver att den access som företag och kunder har till varandra kan ses 

som ett konkurrensmedel. För att se det ur ett mäklarperspektiv tror vi att de mäklare som har 

information om objektet de ska ut till lättare kan anpassa individuella lösningar för kunden. Det i 

kombination med att mäklaren på första mötet tar reda på mer om kundens behov och att de 

tillsammans utformar en plan är i linje med hur vi tolkar Prahalad & Ramaswamy (2004a) när de 

talar om " att tillsammans skapa skräddarsydda lösningar". Vi tror att det gäller att "vara på tå" och 

visa sig anpassningsbar samt vara påläst kring bostaden. På så sätt tror vi att mäklaren kan optimera 

sina möjligheter till att få uppdraget. Det finner vi stöd för i Vargo & Lusch (2004) artikel, där de 

skriver om operanta resurser. De är av åsikten att specifik användning av kunskap bör ses som 

primärt för att skapa konkurrensfördelar.  

 

5.1.2 Faktorer - Dialog och Transparens 

Dialog och transparens var de faktorer som visade sig starkast och framför allt i kombination med 

varandra. Mäklarna ser dialog som ett redskap för att skapa förtroende hos kunden så att denne dels 

väljer anlita mäklaren men även känner sig trygg under affärens gång.  
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I likhet med hur mäklarna ser på dialogen beskriver Payne et al (2008) den som ett viktigt verktyg 

och Prahalad & Ramaswamy (2004a) anser att dialogen bör vara en produktiv och ordnad 

interaktion, vilket i sin tur kan bidra till att parterna kan skapa och behålla en lojalitet mellan 

varandra. 

 

I vår studie menar mäklarna att de är transparenta genom att vara tydliga och raka mot kunderna, 

skapa en vi-känsla och återkoppla frekvent. Att faktorerna dialog och transparens visade sig vara 

starkt sammankopplade har framkommit i studien både ur ett mäklar- och säljarperspektiv. Att som 

mäklare använda dialog som ett verktyg menar vi bidrar till en ökad transparens. Det eftersom 

mäklarna genom en kontinuerlig, rak och tydlig dialog med kunderna visar en öppenhet som bidrar 

till att kunderna känner sig tryggare. Vi tror även att det är bidragande till, och går att koppla till, ett 

ökat förtroende.  

 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) beskriver dialogen som mest värdefull just i kombination med 

access och transparens. I vår studie visade det sig som ovan nämnt att dialog och transparens var de 

starkast sammankopplade faktorerna, vilka dessutom fortskred under hela affärens gång. Access 

däremot visade sig främst användas av mäklarna initialt, vid inhämtningen av information om 

objektet. Merparten av mäklarna belyste som tidigare nämnt att de inte brukar använda sig av någon 

access som är kopplad till själva kunden, eftersom det snarare kan leda till en missvisad bild om 

vem kunden är.  

 

Två av mäklarna, F3 och F5, betonar att det är viktigt att det inte blir för mycket dialog. F5 säger att 

"dialog är en viktig del, men vi kan inte prata för mycket heller, jag är ju inte psykolog för 

säljaren". Både F4 och F5 menar att det behöver förekomma varierande grad av dialog i de olika 

delarna av affären. Mer till en början och mer i slutet, men i den mittersta delen av processen vill de 

ändra sitt fokus och istället lägga tid på att finna en köpare och få ihop affären. I intervjun med F5 

framkom det att dialoger kan vara olika och att mäklaren behöver anpassa sig efter kunden. Vissa 

kunder vill ha mer dialog och andra vill ha mindre. Vissa vill ha en personlig relation, andra vill 

hålla det mer sakligt. Här tror vi precis som F5 är inne på att vissa kunder ser ett värde i att ha 

mycket dialog och andra ser ett värde i avsaknaden av dialog. De vill istället lämna över allt till 

mäklaren. Det visade sig även i de intervjuer vi gjorde med säljarna, då S3 förklarade att denne såg 

ett värde i att mäklaren tog hand om allt och ville inte ha mer dialog än vad som behövdes i affären.  
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För att ett värdesamskapande ska kunna vara möjligt, tror vi precis som Prahalad & Ramaswamy 

(2004a) att det är viktigt att företaget, i det här fallet mäklaren, anpassar lösningen efter kundens 

behov. 

 

5.1.3 Faktor - Riskbedömning 

Inom temat riskbedömning menade mäklarna att det är sällsynt att de tackar nej till en affär. De tog 

upp ett fåtal tillfällen där de skulle välja att avstå affären och pekade då på t ex. orimliga krav, 

svarta pengar, att säljaren skulle dölja saker och vid ytterst krångliga affärer. Vi tror att anledningen 

till att mäklare drar sig för att tacka nej är att mäklarbranschen är en konkurrensutsatt bransch där 

mäklarna mer eller mindre får "slåss" om kunderna och är väldigt beroende av de affärer de får in, 

då det ofta utgör den enda inkomsten. Mäklare arbetar oftast på provision, vilket innebär att det 

enbart är de affärer som genomförs som mäklarna får betalt för. Några av mäklarna (F1,F3, F5) 

påtalade att de ytterst sällan eller aldrig tackat nej till en affär, vilket vi tror grundar sig i just det 

ovan nämnda.  

 

Gällande vad respondenterna tror är avgörande för kunderna när de ska välja mäklare svarade alla 

utom F1 att det handlar om personkemi. F2 nämner termer som "det ska klicka" och F4 tror att 

kunderna går mycket på sin känsla av att de och mäklaren ska passa ihop. F4 knyter det till att 

kunderna vill känna öppenhet och berättar att "det gjorde jag när jag skulle sälja och valde 

mäklare". Det framkom också i intervjun med S2 som nämnde personkemi som något som låg till 

grund för dennes val. S2 beskrev det som "man vill ju ha en känsla att man kommer bra 

överrens/.../ att den personen tycker nästan som en själv". En stor del av värdesamskapande är just 

att parterna ska kunna samarbeta på ett bra sätt, vilket även styrks av Prahalad & Ramaswamy 

(2004a). Förutsättningarna blir större om de känner att det finns en god personkemi dem emellan. 

Därför kan vi hålla med om att personkemi är en viktig grundläggande del i kundernas val, men vi 

tror att en förutsättning för att kunden ska välja mäklaren också är ett erbjudande innehållande en 

bra tjänst och ett godtagbart arvode. 

 

Flera av mäklarna (F1, F2, F4) tror även att faktumet att kunderna känner ett förtroende för 

mäklarna är grundläggande för deras riskbedömning. Att skapa ett förtroende kan vi koppla till vad 

respondenterna svarade i intervjuerna. Egenskaper som att mäklare bör vara bra på att kommunicera 

och vara öppna och ärliga upplevde de som förtroendeingivande. I det kan vi se likheter med det 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) skriver.  



   L. Brittsten & S. Pickelner, maj 2015 

   

52 
 

De anser att företag med hjälp av en aktiv dialog där tjänsters för- och nackdelar klargörs kan vara 

bidragande till att skapa en högre tillit mellan parterna.  

 

I intervjuerna med F3 och F5 kommer även rekommendationer upp som en avgörande del i 

kundernas val vilket också togs upp av S2 och S4 i deras intervjuer. F3 säger att det grundar sig 

"jättemycket i personkemi men väldigt mycket också rekommendationer". I S2 och S4:s fall var 

rekommendationerna dock mer riktat till mäklarbyråerna än direkt kopplat till en specifik mäklare. 

Här har vi sett en skillnad i att mäklarna tror att rekommendationer mer är knutet till person, medan 

intervjuerna med kunderna visade att det var mer knutet till val av mäklarbyrå. Vår tro är att 

rekommendationer både kan vara knutet till person eller byrå och att det är individuellt. Får kunden 

en rekommendation av en vän/släkting som sålt med en särskild mäklare, tror vi att denne tenderar 

att välja en specifik person. Men om rekommendationen kommer från en mer ytlig kontakt tror vi 

att det snarare kan vara mäklarbyrån som sådan som rekommenderas. 

 

5.1.4 Övrigt - Värde 

På frågan om vad som är mest värdefullt för mäklarna svarar samtliga att de vill ha nöjda kunder. 

Det menar vi tyder på att det emotionella värdet kopplat till relationer är betydelsefullt för 

mäklarna. Det visar sig även i F2:s fall när denne nämner att "det är jättevärdefullt att vara en del i 

processen, att få hjälpa en säljare till det absolut bästa slutpriset och att få en köpare att känna sig 

trygg". Grönroos (2000) beskriver värdet kopplat till relationer som centralt, men att fokus bör ligga 

på kundens värdeskapandeprocess och i det kan vi se en likhet med det som ovan citerats från 

intervjun med F2. Det finns annat som nämns i intervjuerna som vi anser är kopplat till 

relationsvärde. F1 berättar att denne har som mål att överträffa sina kunders förväntningar och ett 

tydligt exempel är när F4 konkret talar om relationsbaserade värden som att denne ibland till och 

med kan bli "kompis" med sina kunder och känner ett värde i det.  

 

Mäklarna tror att det som är mest värdefullt för kunderna i samspelet mellan parterna dels är det 

monetära värdet (F2, F3, F5) men också att kunderna upplever att de haft en engagerad och pålitlig 

mäklare (F1, F4, F5). Två av mäklarna tror att kunderna finner ett värde i att mäklaren satt kundens 

affär i fokus och gjort allt den kunnat för kunden (F3, F5).  
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Vi tror att det monetära värdet för kunderna är primärt, i mångt och mycket handlar det om att få 

bra betalt för sin bostad. Vi tror även att det blir ett bristande förtroende för en mäklare som inte kan 

tillfredsställa sin säljare rent ekonomiskt genom ett bra slutpris och att det då spelar mindre roll om 

mäklaren för övrigt gjort ett bra jobb. Å andra sidan, även om slutpriset blir bra, kan en mäklares 

beteende vara avgörande för om en kund blir en återkommande kund. Det visade sig t ex. i intervjun 

med S5 att det kan räcka med att en mäklare "kläcker ur sig" en ogenomtänkt kommentar för att en 

nöjd kund ska bli missnöjd. Det ledde till att S5 inte skulle anlita mäklaren igen, trots att hela 

affären i övrigt varit till stor belåtenhet och att det blev ett bra slutpris.  Det här är ett dilemma som 

Grönroos & Voima (2012) belyser när de skriver att ett företags engagemang och kundinteraktioner 

antingen påverkar värdeskapandet för kunden positivt eller negativt. Echeverri & Skålén (2011) 

tillägger att den kreativa processen kan bli destruktiv om den inte utförs på rätt sätt. I S5:s fall var 

att det just det som hände. Respondenten upplevde att affären inte till sin helhet utfördes på rätt sätt 

vilket bidrog till att det som skulle kunnat ses som värdeskapande i slutänden istället blev 

värdeförstörande.  

 

5.2 Respondentgrupp – Säljare 

5.2.1 Faktor - Access 

På frågan som ställdes kring temat access framkom det att ingen av respondenterna hade sökt efter 

information om mäklaren i någon större omfattning innan första mötet. Utifrån de svar vi fick i 

intervjuerna tolkar vi det som att vilka mäklare som blev hembjudna till respondenterna på ett första 

möte i flera fall var slumpartat. I S1:s fall passerade denne kontoret i samband med andra ärenden 

och såg att kontoret hade öppet trots den sena kvällen och fick ett infall att kliva in. Några av de 

andra respondenterna gick på rekommendationer eller hade tidigare träffat mäklaren på visning och 

fått ett bra första intryck. Även det kan vi knyta till tillfälligheter och att de inte tagit reda på 

speciellt mycket om mäklaren innan.  

 

Prahalad & Ramaswamy (2004a) skriver om access och menar att internet är den huvudsakliga 

källan till inhämtande av information. I vår studie var det bara S2 som efter en rekommendation 

sökte upp mäklaren på Internet och såg att denne låg högt rankad på rekommendationssajter, vilket 

gjorde respondenten ännu mer övertygad om att "det här är en mäklare som kan sitt jobb".  
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Prahalad & Ramaswamy (2004a) anser att access ur ett kundperspektiv är bidragande till att kunder 

lättare kan fatta beslut, men i vår undersökning visade det sig inte på det här sättet, utan den 

mäklare som ingav det största förtroendet var också den som fick uppdraget. Utifrån intervjuerna 

med såväl mäklarna som säljarna, tolkar vi det som att rekommendationer är en bra inkörsport till 

att få komma hem till säljaren på ett första möte. Att få en rekommendation av någon man känner, 

men även i viss mån från rekommendationssajter, skapar en trygghet hos säljaren som redan i det 

skedet har fått en positiv bild av just den mäklaren. Det var även det som F5 syftade på, när denne 

sade "man vill ju gärna gå med strömmen" och att "det känns bra med något som någon annan 

redan testat". Vi tror därför att rekommendationer kan bidra till att den mäklaren ligger steget före 

de eventuellt andra som blir hembjudna till kunden.  

 

När det gäller vad kunden tror att mäklaren tar reda på om denne innan första mötet, svarar fyra av 

fem respondenter (S2, S3, S4, S5) att mäklarna visserligen har tillgång till offentliga register, men 

ingen av de tillfrågade respondenterna tror att mäklarna använder de verktygen i någon större 

utsträckning. S2 och S3 nämner att mäklarnas främsta källa till information om kunden är att prata 

direkt med denne. Här ser vi ett samband med vad merparten av mäklarna svarade. De poängterade 

att de enbart inhämtade information om objektet och inte om kunderna. Precis som S2 och S3 

belyste ovan, svarade F2, F3, F4, F5 att telefonen var ett viktigt verktyg vid inhämtning av 

information. 

 

5.2.2. Faktorer - Dialog och Transparens 

Alla respondenter upplevde att kommunikationen fungerade bra mellan dem och mäklaren i det 

stora hela. S2 hade blandade känslor då dennes mäklare inte hade meddelat att hon skulle iväg på 

semester. Det medförde att S2 kände att förtroendet gick ner till en början, men att det sedan blev 

bättre igen. Från respondenternas svar tolkar vi det som att det existerar ett starkare samband mellan 

faktorerna dialog och transparens. På frågan om de ansåg att mäklaren varit öppen under affären 

svarade fyra av fem respondenter (S1, S3, S4, S5) att de upplevde det. S1 sa att ”mäklaren gav 

massa tips och varnade för mig för vissa saker” och kopplade samman det med öppenhet. Vi tolkar 

det som att öppenhet och kommunikation i mångt och mycket går hand i hand.  

 

När det gäller återkoppling anser alla respondenter att mäklarna var bra på det. Att kunderna får 

möjlighet att bedriva en dialog med mäklarna under varje skede i affären är enligt Ballatyne (2004) 

vanligt förekommande.  
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Författaren beskriver den här typen av dialog som en interaktiv process av lärande tillsammans. Vi 

tror att respondenterna i studien känt sig delaktiga i och med den kontinuerliga återkopplingen från 

mäklarna. Mäklarna stämde av varje del i processen med säljarna och det tycker vi speglar just den 

interaktiva lärandeprocessen, som Ballantyne (2004) belyser. Vi märkte dock av en skillnad mellan 

de olika respondenterna. S4 ville ha mycket återkoppling och mycket information och såg hellre att 

det blev för mycket än för lite, medan S3 inte ville ha mer återkoppling än vad som krävdes i 

affären. S3 fann alltså ett värde i att slippa vara delaktig och tyckte att det var skönt att mäklaren tog 

hand om allting medan S4 såg värde i att få ta del av allt som hände i affären. S2 beskrev dialogen 

som att mäklaren och säljaren ska vara på samma nivå och det är även så Prahalad & Ramaswamy 

(2004a, s.9) beskriver det. De skriver att "för att en aktiv dialog ska förekomma krävs det en 

gemensam lösning och ett lärande från båda sidor, där både företag och kund måste bli likvärdiga 

problemlösare". 

 

I vår studie visade det sig alltså att kunderna ser på det här på olika sätt. S3 såg inte sig själv och 

mäklaren som likvärdiga problemlösare utan ansåg att det var mäklaren som var problemlösaren då 

denne är experten och ”det är ju mäklarens jobb". Å andra sidan har vi S2 och S4 som vill vara 

mycket inblandade i affären och vi tolkar det som att de ser ett värde i att mäklaren och säljaren, 

precis som Prahalad & Ramaswamy (2004a) säger, är på samma nivå och agerar gemensamma 

problemlösare.  

 

5.2.3 Faktor – Riskbedömning 

På frågan om respondenterna känt att de kunnat lita på mäklaren svarade alla att de gjort det. S4 

betonade att ”jag kände mig trygg och säker, mäklaren uppfyllde förväntningarna”. S3 tyckte det 

var skönt med en mäklare som hade erfarenhet och betedde sig professionellt och S5 ansåg att 

mäklaren höll vad han hade lovat vilket upplevdes förtroendeingivande. S4 berättade att första 

intrycket är värdefullt för bestämmandet och att deras mäklare var väldigt noga med återkoppling 

efter visningarna. Respondenten sa att ”det räckte med att det fanns ett intresse hos honom, som 

gjorde oss väldigt trygga och lugna som säljare”. Det tolkar vi som att mäklare som är bra på 

kommunikation, återkoppling och håller vad de lovar får tryggare kunder vilka känner ett större 

förtroende för mäklaren. 
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Om vi ser till helheten gällande faktorn riskbedömning för kunderna tror vi att rekommendationer, 

vilket tidigare nämnts, kan ses som en ”dörröppnare” till att mäklaren får komma på ett första möte. 

Förtroende tolkar vi som en avgörande faktor i riskbedömningen för vem av mäklarna som får 

säljuppdraget. Vidare tror vi att det är det en fin balansgång under hela processen där mäklaren med 

hjälp av dialog och transparens kan få kunden att känna ett fortsatt förtroende för denne och att det i 

kombination med ett bra slutpris leder till en nöjd kund. Men om det brister i dialogen eller i 

transparensen och kunden istället känner ett minskat förtroende för mäklaren, spelar ett högt slutpris 

mindre roll när det kommer till att i framtiden anlita samma mäklare igen. Alltså, är inte kunden 

nöjd med helheten tolkar vi det som att mäklaren inte kommer att bli anlitad igen oavsett var i 

processen det brustit. Det här talar även Prahalad & Ramaswamy (2004a) om när de skriver att det 

är viktigt att företagen hanterar faktorerna på ett bra sätt för att få nöjda kunder.  

 

5.2.4 Övrigt värde 

Alla respondenter kände sig nöjda med sina bostadsaffärer men av lite olika anledningar. S1 var 

nöjd över att mäklaren snabbt kunde ordna med en ny köpare när den första dragit sig ur. Vad som 

gjorde S2 nöjd var att mäklaren och denne "hade en mycket god kommunikation". Respondenten såg 

ett värde i att mäklaren svarade sent på kvällarna när det uppkom frågeställningar. Något som S2 

såg som aningen värdeförstörande till en början var att mäklaren borde berättat att hon skulle på 

semester i ett tidigare skede. S4 var mycket nöjd med slutpriset och såg ett stort värde i det, men 

som det visat sig i våra intervjuer är det inte bara det monetära värdet som är avgörande för att 

kunden ska uppleva värde. Det visade sig i det tidigare nämnda exemplet med S5 som trots ett högt 

slutpris ändå inte blev nöjd, på grund av hur mäklaren valde att uttrycka sig. Vi tolkar det som att 

relationen och mäklarens beteende är minst lika avgörande som ett bra slutpris för att denne ska få 

återkommande kunder. Vargo & Lusch (2004) belyser i sin artikel att det i slutändan är kunden som 

avgör vad som är av värde. Ett påstående som vi kan koppla till det som framkommit under 

intervjun med S5. Vi tycker att det exemplet illustrerar hur viktigt det är att mäklaren agerar 

professionellt och tänker sig för under hela affären. Det här påpekar Echeverri & Skålén (2011) i sin 

artikel när de skriver att operanta resurser, i det här fallet mäklarens beteende, kan vara såväl 

värdeskapande som värdeförstörande beroende på hur de används. En enda kommentar från 

mäklaren kan räcka för att kunden aldrig vill anlita denne igen. Det här anser vi belyser hur snabbt 

det kan gå att rasera det som kändes värdefullt till att istället bli värdeförstörande.  
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5.3 Respondenter - DART- modellen 

Här illustrerar vi modeller, en för mäklarna och en för säljarna, där vi redogör för hur vi anser att 

faktorerna i DART- modellen förhåller sig till varandra för respektive part. Eftersom vi studerat 

modellen ur två olika perspektiv och svaren skiljt sig åt mellan respondentgrupperna, har vi valt att 

illustrera det med två modeller. Båda modellerna har en linjär följd, eftersom DART-modellen, som 

är en dynamisk modell, inte var till fullo applicerbar. Vi vill med båda våra modeller visa att alla 

processer i modellerna inte pågår samtidigt. I stället leder modellernas olika steg fram till ett 

värdeskapande. Vi vill visa att modellerna läses från vänster till höger och att varje steg i processen 

leder framåt. 

 

Modell 3 visar vad som ligger till grund för mäklarnas riskbedömning vilken i sin tur hänger 

samman med de tre faktorerna dialog, transparens och access, där det sistnämnda visat sig vara 

mindre centralt än de andra två. Dialog och transparens har även visat sig vara sammankopplade 

med varandra och setts som viktiga verktyg av mäklarna för att kunna skapa kundnöjdhet.  

Det mäklarna främst såg som värdeskapande var att få nöjda kunder, vilket även kan resultera i 

goda rekommendationer, något som mäklarna berättat att de strävar efter. Nöjda kunder och 

rekommendationer visade sig även vara bidragande till återkommande kunder och fortsatta 

relationer, vilket vi tolkar som ett primärt värde för mäklarna. 
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Modell 4 illustrerar tolkningen vi gjort av säljarnas svar i intervjuerna kring DART -modellens 

faktorer. Inledningsvis kom det fram att personkemi, rekommendationer och slumpen vad det som 

visade sig avgörande för vilka mäklare som fick träffa kunden. Vi valde att inte ta med access i den 

här modellen då det visade sig att kunderna inte gjorde några direkta förhandsundersökningar innan 

de träffade mäklarna. När mäklaren väl träffade säljarna, var det den av mäklarna som upplevdes 

mest förtroendeingivande, som fick uppdraget. Även här, liksom för mäklarna, visade sig dialog 

och transparens vara sammanhängande och avgörande för ett fortsatt förtroende mellan parterna och 

i värdesamskapandet. Precis som för mäklarna, visade sig relationen vara en viktig del av värdet 

men även det monetära, alltså att få bra betalt, var av betydelse.  Det vi vill betona med den här 

modellen är att det inte räcker med bara en god relation eller bra betalt var för sig för att skapa ett 

värde. Här har det framkommit att helhetsupplevelsen är det viktiga för att säljarna ska känna sig 

nöjda med affären. 

 

 

 

 

 

 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 – DART Säljare (Egen) 
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6. Slutdiskussion 

Vårt syfte med uppsatsen var ”att utifrån ett företags- och kundperspektiv öka förståelsen för hur 

delarna dialog, access, riskbedömning och transparens påverkar värdesamskapandet i en 

säljprocess mellan tjänsteföretag och kunder”.  

 

Vi anser att syftet är uppnått och att vi lyckades få med olika personligheter och deras individuella 

syn på de olika faktorernas roll inom värdesamskapandet. Det är något vi tycker berikade vår 

undersökning.  

 

De faktorer som visade sig ha ett starkt samband var transparens och dialog. Resultatet är enligt oss 

logiskt, eftersom vi upplever att de är beroende av varandra. Respondentgruppen säljare beskrev 

öppenhet och ärlighet i termer som att ”mäklaren var öppen och tydlig” och "lätt att prata med". Vi 

anser att det går att sammankoppla med hur mäklaren kommunicerar. När vi ställde frågor om 

transparens fick vi svar som gick att knyta till dialog. 

 

Av studien framkom det även att säljarna knappt använde sig av någon access när de skulle välja 

mäklare. De lyssnade i vissa fall på rekommendationer, men vår helhetstolkning är att den mest 

avgörande faktorn för vem som anlitades snarare grundade sig i vem de kände att de fick störst 

förtroende för och bäst kontakt med. Vi tolkar det som att kundernas val av vilka mäklare som fick 

komma på ett första möte i ett flertal fall snarare var slumpmässiga än ett resultat av att använda sig 

av någon access.  

 

Något som framkom under intervjuerna och som vi upplever extra intressant är att det inte krävs 

mycket för att en nöjd kund istället kan bli en missnöjd kund, att det som var värdeskapande istället 

blir värdeförstörande. Flera av mäklarna trodde att det monetära värdet, som ett bra slutpris, var det 

som avgjorde om säljaren blev nöjd eller inte, men det visade sig även att relationen var en 

essentiell del i värdesamskapandet. 

 

Avslutningsvis anser vi att värde är subjektivt och svårmätbart. Att kunder vill samskapa värde med 

företagen har beskrivits som att det ligger i tiden och vi tror också att det uppskattas av många.  

Men vår studie visar att det finns även kunder som ser ett värde i att vara så lite delaktiga som 

möjligt. Därför är det återigen viktigt att mäklarna anpassar lösningen efter kunden. 
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6.1 Uppsatsens bidrag 

Ett praktiskt bidrag från vår studies resultat, är att samskapandet av värde utifrån DART-modellens 

faktorer främst grundar sig i kommunikation, vilket kan knytas till dialog samt öppenhet, vilket är 

synonymt med transparens. Dialog och transparens har visats sig ha en väsentlig påverkan när det 

gäller kundernas förtroende för mäklarna och för ett värdesamskapande. Därför är det enligt vår 

studie viktigt att mäklarna medvetet arbetar med de här två faktorerna i fokus. Vi upplever att det 

här är så essentiellt att det skulle kunna ses som applicerbart och centralt i fler liknande relationer 

inom tjänstebranschen. 

 

Ett annat praktiskt bidrag som framkommit är att när det gäller värdeskapande anser vi att det måste 

ses till individen. Det har visat sig att det som är värdeskapande, t.ex. inom temat dialog, kan vara 

olika för olika människor. Att inte behöva vara delaktig i en dialog kan för vissa vara av större 

värde än en aktiv och fortlöpande dialog. Där menar vi att det gäller, oavsett tjänstebransch, att 

företaget/säljaren är lyhörda och anpassningsbara till den enskilde kundens behov.   

 

Det har även framkommit i vår studie att det som upplevs värdefullt är skört. Förutom att kunderna 

såg ett värde i ett bra slutpris, visade sig relationsvärdet och mäklarens beteende vara minst lika 

avgörande för att kunden i slutändan ska bli nöjd och återkommande. Det här tror vi även är 

applicerbart i liknande tjänstebranscher där helhetsvärdet snarare är det som är avgörande och leder 

till en fullständig kundnöjdhet än vad delvärdena i sig gör. 

 

Ett teoretiskt bidrag från vår studie är att DART-modellen inte till fullo visade sig vara applicerbar, 

men vi är medvetna om att Prahalad & Ramaswamy (2004a) påtalat att kombinationerna av 

modellens faktorer kan varieras. Men det vi syftar på är att dialog till exempel enligt oss är ett brett 

område som innefattar såväl kommunikation som relation, vilket inte riktigt tydliggörs i den 

befintliga DART - modellen men det framkommer i resultatet av vår studie. Kritiken som vi 

redogjorde för i problemformuleringen (Grönroos 2011) visade sig vara befogad även efter att vår 

studies resultat visat sig. Värde har i vår studie visat sig vara olika för olika individer och det finns 

inte en enda väg till värdeskapande.  

 

Vi valde att istället för den ursprungliga DART-modellen, som är en dynamisk modell, utforma två 

olika modeller för mäklarnas och kundernas värdeskapande. De här modellerna har en linjär 

ordning, där det ena i modellen leder fram till det andra.  
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Det går utifrån resultatet i vår studie inte att redogöra för de olika faktorerna dynamiskt, varför vi 

stället presenterat dem sekventiellt i ett tidsperspektiv från vänster till höger i modellerna. Det har 

medfört att faktorerna har kunnat sättas in i ett tidsperspektiv där allt inte sker samtidigt, vilket vi 

anser gjort modellerna tydligare och mer specifika. 

 

I vår studie visade det sig även att kunderna inte använde någon access, vilket innebär att den 

faktorn inte hade behövt vara med i DART-modellen sett ur ett kundperspektiv. Det visade sig 

snarare vara tillfälligheter som avgjorde vilka mäklare som fick komma hem till kunden.  

Väl där var det den som lyckades vinna kundens förtroende som fick uppdraget. Ytterligare ett 

resultat som framkommit i vår studie är att kundernas riskbedömning snarare är resultatet av dialog 

och transparens i DART-modellen. Det innebär att vi anser att faktorn riskbedömning inte borde 

ligga i linje med de övriga faktorerna, vilket den gör i den befintliga modellen.  

 

Med det sagt, anser vi att DART-modellen borde vara utformad enligt följande. Sett ur ett 

kundperspektiv, skulle modellen med fördel kunna heta DT- R, där D:et står för dialog och T:et för 

transparens. De båda utgör en stor del vid kundernas riskbedömning (R) och är avgörande för att 

affären ska bli bra. Accessen skulle kunna uteslutas helt i modellen sett utifrån våra resultat.   

 

När det kommer till mäklarna visade det sig att de endast använde sig av access vid inhämtande av 

bostadsinformation. Även i den här respondentgruppen visade faktorerna dialog och transparens på 

ett starkt samband. Mäklarna beskrev dialog och transparens som viktiga verktyg för att kunna 

skapa ett förtroende och bibehålla det hos kunderna. I mäklarnas fall grundade sig inte 

riskbedömningen i huvudsak på någon av DART- modellens övriga faktorer. Det för att mäklarna i 

de allra flesta fall tackar ja till uppdrag, förutsatt att det inte gäller orimliga krav eller svarta pengar 

och dylikt. Även ur ett mäklarperspektiv anser vi att modellen borde vara annorlunda uppbyggd. 

Den skulle snarare kunna kallas för DaT-r. Access och riskbedömning med små bokstäver för att 

tydliggöra att de inte är lika centrala som dialog och transparens är för ett värdesamskapande. 

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning  

SDL är ett område som vi upplever att det behövs forskas mer inom. DART- modellen för 

värdesamskapande var inte helt applicerbar i vår undersökning. Det ledde till att vi tog fram två 

vidareutvecklade modeller utifrån ursprungsmodellen. Med tanke på vår studies omfattning tycker 

vi att det hade varit intressant att testa våra modeller i fler och större studier.  
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Något som också hade varit intressant att forska mer inom är vilka andra faktorer som ligger till 

grund för kunders riskbedömning när de ska välja ett tjänsteföretag. I vår studie visade det sig att 

dialog och transparens var kopplade till förtroende vilket var avgörande för vem kunden valde, men 

det hade även varit intressant att se vilka andra faktorer som kan påverka kunders val. Vi var i det 

här fallet till en viss del begränsade eftersom vi valde att utgå ifrån en redan framtagen modell.  

 

Det hade även varit intressant att testa den befintliga DART- modellen inom tjänsteföretag där 

kundernas risktagande, exempelvis det monetära, är av mindre storlek. Det för att se om kunder och 

företag upplever att t.ex. dialog och transparens är lika centralt och viktigt som det visade sig vara i 

vår studie, förslagsvis när kunden köper en behandling eller beställer catering. 

 

Eftersom vi utgick från DART-modellen och formade våra frågor från den blev vår studie till viss 

del begränsad. Det trots att vi hade med temat värde där respondenterna fick tala mer fritt.  

Vi använde ett deduktivt angreppsätt i vår studie och det hade istället varit intressant att utgå från ett 

induktivt angreppssätt för att studera värdesamskapande. Det för att inte respondenternas svar inte 

någon omfattning ska färgas av exempelvis en teoretisk modell. 
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Bilagor 

  
Bilaga 1: Intervjuguide Respondenter - Fastighetsmäklare 

Här kommer lite information som är bra att känna till innan intervjun. Vi kommer vara två personer som 

intervjuar och intervjun kommer att ske enskilt och tar ca 30-60 min. Intervjun kommer att spelas in för att 

användas vid analys. Dina svar behandlas helt anonymt. Vi kan eventuellt behöva återkomma med någon 

följdfråga per telefon om det är något som behöver kompletteras. 

 

Bakgrundsinformation 

Namn: 

Företag: 

Hur länge har du arbetat som fastighetsmäklare: 

 

Dialog 

Hur ser du på dialogen med dina kunder? 

 

– Vad är av vikt att ge och få i mötet med kunden? vad är viktigt att ha i åtanke? 

 

Access 

Känner du att du har tillgång till tillräckligt med information om kunden och dess bostadssituation 

för att du ska kunna förbereda dig inför ert första möte? Och vice versa? 

 

– Vilka verktyg finns att tillgå när du ska inhämta information om kunder inför dina intagsmöten?   

 

– Vad tror du kunderna har för verktyg att hämta information om dig/företaget? 

 

– Tillräckligt, eller saknar du något? 

 

Transparens 

Hur involverar du kunden (säljaren) i affären? 

 

– Hur öppna upplever du att kunder är med att delge dig väsentlig information? Hur öppen skulle 

du anse att du själv är när det gäller information? 

 

Riskbedömning 

Vad är avgörande när du väljer om du ska ta dig an en affär eller inte? Vad tror du är avgörande för 

kunder? 

 

– Hur gör du den bedömningen?  

 

Övrigt – värde 

Vad tycker du är mest värdefullt i samspelet med kunden i de affärer du gör? Vad tror du kunderna 

uppskattar mest? 

 

 



   L. Brittsten & S. Pickelner, maj 2015 

   

70 
 

Bilaga 2: Intervjuguide Respondenter – Kunder (Säljare) 

Här kommer lite information som är bra att känna till innan intervjun. Vi kommer vara två personer som 

intervjuar och intervjun kommer att ske enskilt och tar ca 30-60 min. Intervjun kommer att spelas in för att 

användas vid analys. Dina svar behandlas helt anonymt. Vi kan eventuellt behöva återkomma med någon 

följdfråga per telefon om det är något som behöver kompletteras. 

 

Bakgrundsinformation 

Namn: 

När sålde du din bostad: 

Objekttyp: 

 

Tema – Dialog 

Hur upplevde du kommunikationen med mäklaren? 

 

– delaktighet 

 

– återkoppling 

 

Tema- Access 

Innan du anlitade mäklarbyrån/mäklaren, vad kände du till om dem?  

 

 – tillgång till information   

 

Tema- Transparens 

Anser du att mäklaren varit öppen under affären? Nämn någon specifik situation. Anser du att du 

själv varit öppen under affären? 

 

– önskan om ytterligare insyn? 

 

– viktigaste egenskap? 

 

Tema- Riskbedömning 

Har du känt att du kunnat lita på mäklaren under affärens gång?  

 

– Om ja, På vilket sätt anser du att mäklaren var pålitlig? 

 

– Om nej, kan du utveckla ditt svar? 

 

Övrigt – Värde 

Nämn något specifikt som gjort dig nöjd/missnöjd med affären? 

 


