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Sammandrag: 

Syftet med denna avhandling är att beskriva vilka element en fastighetsförmedlings 

affärsmodell ska innehålla för att vara konkurrenskraftig, samtidigt som den skapar 

värde för kunden i ett förändrat affärslandskap. För att kunna komma fram till ett svar 

på syftet är det viktigt att fastställa vad en affärsmodell egentligen är, hur den fungerar 

och vilka komponenter affärsmodellen innehåller. Därtill har det varit viktigt för mig 

att reda ut synen på värdeskapande och hur värde skapas för kunden.  

 

Relevansen med denna studie har vuxit i samband med att affärslandskapet 

förändrats. Denna förändring har skett i och med att den privata försäljningen av 

bostäder ökat som resultat av de ökade marknadsföringsmöjligheterna internet 

erbjuder. Det jag önskar komma fram till genom min undersökning och analys, är hur 

fastighetsförmedlingen kan erbjuda en värdefull tjänst för kunden, samt hur 

fastighetsförmedlingen ska utforma sin affärsmodell och sin verksamhet för att vara 

ett attraktivt alternativ för kunden.      

 

För att få svar på min frågeställning har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

undersökningsmetod och en deduktiv forskningsansats. Detta eftersom jag har för 

avsikt att analysera och skapa mig en djupare förståelse för bostadsförsäljarens 

resonemang kring försäljning och köp av bostad. För fastighetsförmedlingen är det 

viktigt att kartlägga dessa faktorer för att kunna bygga en värdeskapande affärsmodell 

och anpassa sig till det förändrade affärslandskapet.   

Nyckelord: Affärsmodell, värdeskapande, fastighetsförmedling 
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1 INLEDNING 

Fastighetsförmedlingen kan beskrivas som en verksamhet som har som huvuduppgift 

att inbringa vinst genom att förmedla en fastighet, en bostadsaktie, en byggnad eller en 

hyresrätt. För att detta ska vara möjligt krävs det att en utomstående part önskar ingå 

avtal med en förmedling gällande försäljning eller uthyrning av ett av ovanstående 

objekt. För att fastighetsförmedlingen ska verka på ett lagligt och på ett så fördelaktigt 

sätt som möjligt för samtliga parter som är involverade, finns det vissa lagstadgade 

bestämmelser, så som att förmedlingen bör följa god förmedlingssed. 

(Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry)  

 

Förmedlingsseden baserar sig på beslut av domstolen, rekommendationer från 

Konsumenttvistenämnden, anvisningar från myndigheter och praxis inom 

förmedlingsbranschen. En god förmedlingssed är relativt flexibel och är under konstant 

uppdatering och utformning. ”Anvisningarna tillämpas på uppdrag där man förmedlar 

en fastighet eller en del av sådan, en byggnad eller en lägenhet, som inte hör till 

uppdragsgivarens näringsverksamhet och där uppdragsgivaren är en fysisk person. 

Anvisningen tillämpas i situationer där uppdragsgivarens motpart köper ett objekt för 

ett annat syfte än för sin näringsverksamhet.” (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry). 

 

Före 1990-talet och internetboomen var fastighetsförmedlingen en självklar part vid 

försäljning av bostad. Fastighetsförmedlingen hade en mycket central roll vid 

bostadsförsäljning och den enda konkurrens som fanns var övriga 

fastighetsförmedlingar. I samband med internetboomen blev det enklare för såväl 

fastighetsförmedlingar som privatpersoner att marknadsföra produkter, i detta fall 

bostäder. Detta medförde ytterligare konkurrens på marknaden för 

fastighetsförmedlingen, eftersom de tidigare marknadsföringsstrategierna och medlen 

blev föråldrade och det blev lika enkelt för privatpersoner att marknadsföra sina 

bostäder, som för fastighetsförmedlingarna.  

 

Undersökningen gällande bostäders köp- och försäljningsprocess som gjorts av 

företaget TNS gallup, visar att internet är den primära informationskällan för 

bostadsköpare. År 2010 var internet till 60 procent primär informationskälla, medan 

det år 2007 var 49 procent. Den näst största informationskällan visade sig vara 

tidningar som år 2010 var 13 procent, en sänkning från 2007 då den var hela 24 

procent. I undersökningen framgick även att år 2010 skulle personer vid försäljning av 
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sin bostad marknadsföra via internet till 81 procent och till 38 procent i tidningar, 

medan de motsvarande procentenheterna år 2007 var 81 procent via internet och hela 

53 procent i tidningar. (Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto Ry)  

 

Internetsidan etuovi.com är Finlands största internettjänst, vars huvudsakliga 

verksamhetsområde är marknadsföring av såväl lägenheter som fastigheter. Med hjälp 

av Etuovi kan både fastighetsförmedlingar och privatpersoner mot betalning 

marknadsföra bostäder man önskar sälja. Under 2012 fanns det i medeltal 27 300 

bostäder till salu på sidan och den genomsnittliga marknadsföringstiden ligger i dagens 

läge på 122 dagar. Huruvida objektet tas bort från sidan för att det säljs, eller på grund 

av att det inte leder till försäljning framkommer däremot inte. (www.etuovi.com)  

 

Man kan med andra ord konstatera att marknadsföring av bostäder till stor del sker på 

internet, som är tillgängligt för såväl fastighetsförmedlingar som privatpersoner. Den 

teknologi som används idag har med andra ord lett till att privatpersoner kan utföra 

stora delar av marknadsföringen på egen hand. På grund av detta faktum har 

affärslandskapet för fastighetsförmedlingen genomgått en förändring. För att kunna 

hänga med i utvecklingen krävs det för fastighetsförmedlingens konkurrenskraft att de 

anpassar sin verksamhet och affärsmodell till den rådande marknadssituationen.    

 

Konceptet affärsmodell har blivit alltmer populärt sedan teknologin satte fart på både 

tjänsteutvecklingen och produktutvecklingen. Tack vare teknologin ökade även 

konkurrensen på marknaden och företag var tvungna att ha en snabb reaktionsförmåga 

för att hänga med i utvecklingen. Företag kunde inte längre göra upp strategier för flera 

år framöver, utan var i behov av lösningar som på basen av marknadens nya behov 

snabbt kunde förändras och uppdateras. Detta ledde i sin tur till att vikten av en 

fördelaktigt uppbyggd affärsmodell ökade märkbart. (Äijö & Saarinen 2001:1) 

 

I samband med att affärsmodellens popularitet ökade, ökade även diskussionerna om 

vad en affärsmodell egentligen är och hur en fungerande affärsmodell ska se ut. 

(Nenonen & Storbacka 2009:3-6) Med hjälp av en väl uppbyggd affärsmodell kunde 

man åstadkomma stora konkurrensfördelar trots att produkten eller tjänsten man 

sålde inte var unika inom branschen man var verksam i, utan man kunde istället 

differentiera sig med hjälp av affärsmodellen. (Richtnér 2010:43) 
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 Problemdiskussion 1.1
Dagens nya teknologi innebär att det är betydligt enklare för privatpersoner att nå ut 

med information och även hitta information. Därför är man inte i lika stort behov av 

mellanhänder som i huvudsak marknadsför som man var förut. Man kan med andra 

ord konstatera att internet och de marknadsföringsmöjligheter det erbjuder, ledde till 

en förändrad affärsmiljö inom fastighetsbranschen. Fastighetsförmedlingarna gick från 

att endast konkurrera med varandra, till att även konkurrera med privata försäljare.  

 

I samband med detta blev det för fastighetsförmedlingens överlevnad och förmåga att 

konkurrera på marknaden, viktigt att kartlägga vilken roll man bör ha för att på ett 

fördelaktigt sätt skilja sig från privata försäljare på fastighetsmarknaden och bli ett 

attraktivt alternativ för såväl säljare som köpare. Det gällde med andra ord att skapa 

förståelse för hur fastighetsförmedlingen ska utforma sin verksamhet så att man 

undviker att enbart bli en i mängden, samtidigt som man behåller en aktiv roll vid köp 

och försäljning av fastigheter.   

 

Det mest centrala problemet för fastighetsförmedlingen i dagens läge är hur man ska 

kunna anpassa sig till den förändrade marknaden och affärsmiljön för att behålla en 

konkurrenskraftig marknadsposition. Grundproblematiken för fastighetsförmedlingen 

blir därmed på vilket sätt man genom sin verksamhet kan skapa värde för kunden. För 

att få en förståelse för hur värde skapas är det främst viktigt att veta vilka de 

värdeskapande aktiviteterna är och vilka faktorer som leder till att en kund väljer ett 

alternativ framför ett annat. Fastighetsförmedlingen behöver därmed kunskap gällande 

vilka resurser och vilka aktiviteter som borde erbjudas för att skapa kundvärde.  

 

Problematikens relevans ökar ytterligare i samband med den privata försäljningens 

konstanta tillväxt. För att möjliggöra en konkurrenskraftig position, är det för 

fastighetsförmedlingen viktigt att få förståelse för hur marknadsläget ser ut just nu 

samtidigt som man försöker förutspå kommande trender och tendenser. Med hjälp av 

en utförlig marknadsanalys kan man sedan omarbeta och uppdatera den affärsmodell 

man valt att tillämpa.    

 

För att kunna bygga upp en fördelaktig affärsmodell är det även viktigt för företaget att 

veta vilka typer av tjänster de ska erbjuda sina kunder och på vilket sätt de ska 

marknadsföra dem så att de väcker ett behov hos såväl potentiella köpare som säljare. 

Frågan är alltså hur fastighetsförmedlingen kan skapa värde för sina kunder samtidigt 

som de fångar in värde för företaget. Det är också viktigt att man kan tänka utanför den 
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egna organisationen och de arbetsmetoder man använder sig av och exempelvis 

undersöka huruvida samarbete med övriga aktörer inom samma marknad är att 

föredra, ifall det finns företag som kan erbjuda tjänster som man själv inte erbjuder och 

som skulle öka användningen av fastighetsförmedlingar och göra den mer eftertraktad. 

På detta sätt kan man i sin tur skapa sitt företag stora konkurrensfördelar.  

 

Denna avhandlings mest centrala frågeställning kommer därmed att vara hur en 

fastighetsförmedlings affärsmodell bör se ut för att skapa värde för kunden och därmed 

förbli en aktiv samarbetspartner.   

 Syfte 1.2
Syftet med denna avhandling är att beskriva vilka element en fastighetsförmedlings 

affärsmodell ska innehålla för att vara konkurrenskraftig, samtidigt som den skapar 

värde för kunden i ett förändrat affärslandskap.   
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2 AFFÄRSMODELLENS INNEBÖRD OCH RELEVANS 

Affärsmodeller, eller business models, är ett relativt nytt fenomen inom affärsvärlden. 

Affärsmodellens relevans och popularitet ökade märkbart under 1990-talet då internet 

kom in i bilden och förändrade affärsverksamheten och dess gränser.  Det man i dagens 

läge främst vill utreda och förklara med hjälp av en affärsmodell är interaktionen 

mellan samarbetspartners, kunder och leverantörer.  En affärsmodell har även som 

syfte att förklara vilka möjligheter företaget och dess ledning har för att kunna delta i 

värdeskapandet. (Nenonen & Storbacka 2009:3-6) Richtnér (2010:43) poängterar att 

företaget med hjälp av en välutvecklad affärsmodell kan vara unika och på det sättet 

differentiera sig från konkurrenterna. Genom att vara unika kan företaget skapa en 

stark värdegrund för olika företagsaktörer, samtidigt som man försvårar 

konkurrenternas förmåga att konkurrera på samma marknad. (Åhlström 2010:43)   

 

Dahle, Holm & Dagestad (2012:49) menar att ett företags framgång oftast grundas på 

en välbyggd affärsmodell. Det är med andra ord inte endast på basen av en unik 

affärsidé som ett företag blir framgångsrikt, utan även företag med ordinär verksamhet 

med en bra utvecklad distribution och affärsmodell kan nå stor framgång. En unik 

affärsidé är inte heller en framgångsgaranti om man har en affärsmodell som inte 

fungerar. (Dahle et.al 2012:49) Trots att fenomenet och användningen av 

affärsmodeller blivit alltmer populärt, finns det ännu i dagens läge ingen affärsmodell 

som är allmänt accepterad. Detta, eftersom uppbyggnaden av affärsmodellen kan ses ur 

en rad olika perspektiv och samtliga har skilda utgångspunkter beroende på 

verksamheten och dess syfte. (Shafer, Smith & Linder 2005:199-200)  

 

Osterwalder, Pigneur & Tucci (2005:5) anser att det krävs en bred definition för vad en 

affärsmodell är, eftersom samma affärsmodellskonstruktion inte kan tillämpas på 

samtliga arbetsområden. ”En affärsmodell är ett konceptuellt verktyg som innehåller 

en uppsättning objekt, koncept och deras relationer med syfte att uttrycka en specifik 

firmas affärslogik. Därför måste vi betänka vilka koncept och relationer som tillåter en 

förenklad beskrivning och representation av vilket värde som kunderna förses med, hur 

detta utförs och till vilka finansiella konsekvenser.” [egen översättning] (Osterwalder 

et al. 2005: 5). Tapscott och Gaston definierar affärsmodellen som ’en modell av hur 

verksamheten ska fungera; omarbeta verksamhetsfunktioner till interna komponenter 

av värdenätverket; och ledningskontroll av verksamheten.’ [egen översättning] (Äijö & 

Saarinen 2001:2). För att få till stånd en bred definition av vad en affärsmodell 
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egentligen är, kan man konstatera att en affärsmodell ska innehålla samtliga 

komponenter inom verksamheten, med andra ord allt ett företag gör. Till dessa hör 

strategisk planering, företagets verksamhetskoncept, organisationens struktur, 

samarbetspartners, distribution och prissättning. (Äijö & Saarinen 2001:20)   

 

Äijö och Saarinen (2001:1) poängterar att det för företaget och dess ledning har blivit 

alltmer viktigt att hålla affärsmodellen under ständig uppdatering och utforma den 

nyaste och mest gynnsamma affärsmodellen, som avspeglar den rådande situationen 

på marknaden. Detta är viktigt eftersom kunders önskemål och krav, teknologi och 

affärslandskapet är under konstant förändring. Det är även en stor fördel för företaget 

att förutspå kommande marknadstrender. Genom att göra det kan företaget ha en 

snabbare reaktionsförmåga och omtolka den existerande affärsmodellen varefter man 

tillämpar den nya affärsmodellen i sin verksamhet. Tack vare dagens välutvecklade 

kommunikationsteknologi kan företagen snabbare reagera på och förutspå 

konsumenternas framtida efterfrågan, som i regel är under snabb förändring och svår 

att förutspå. (Äijö & Saarinen 2001:1) 

 

Anders Richtnér (2010:37) lyfter även fram vikten av att hålla företagets affärsmodell 

under ständig utveckling eftersom branschen är under konstant förändring. Han menar 

att det för företag i dagens samhälle är viktigt att veta såväl hur en affärsmodell 

fungerar i praktiken, men även vad en affärsmodell egentligen är. (Anders Richtnér 

2010:37) 

 Affärsmodellens funktionella dimensioner 2.1
I och med att affärsmodellen och dess komponenter fått större uppmärksamhet inom 

företagsvärlden, är det till fördel att utreda vilken roll och relevans affärsmodellen 

egentligen har inom företaget. Osterwalder (2004:19) presenterar fem funktionella 

dimensioner som en affärsmodell innehåller. Dessa dimensioner är förståelse och 

delaktighet, analys, ledning, prospekt och patenterandet av affärsmodeller.  

 

”Affärsmodeller hjälper till att fånga, visualisera, förstå, kommunicera och dela 

affärslogiken.” [egen översättning] (Osterwalder 2004:20). Detta är affärsmodellens 

första användningsområde. Eftersom företagets affärslogik kan uppfattas på olika sätt, 

gör affärsmodellen det möjligt att presentera affärslogiken på ett sätt som uppfattas 

likadant av samtliga personer. Med hjälp av affärsmodellen kan företaget med andra 

ord undvika missförstånd eller olika uppfattningar om vad kärnlogiken egentligen 

handlar om. I och med att de nutida affärsmodellerna innehåller många komponenter 
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och alltmer teknologiska aspekter, är det viktigt att klargöra hur dessa komponenter ser 

ut och vad de innehåller, samtidigt som man får en bild av hur de olika komponenterna 

är länkade till varandra. Genom att presentera affärsmodellen och dess komponenter 

på ett begripligt sätt, underlättas kommunikationen mellan företagets ledning och 

intressenter till företaget. (Osterwalder 2004:20; Osterwalder, Pigneur & Tucci 

2005:19-20)   

 

Affärsmodellens andra användningsområde är analys. ”De kan förbättra åtgärder, 

observation och jämföra ett företags affärslogik.” [egen översättning] (Osterwalder 

2004:20). Kartläggningen av affärsmodellen gör det även lättare för företaget av vidta 

åtgärder för att förbättra företagets förvaltning och verksamhet. Yttre faktorer, så som 

konkurrensens inverkan kan även mötas på ett fördelaktigt sätt med hjälp av 

affärsmodellen. Genom att ha en välstrukturerad modell kan man enkelt se vilka delar 

av den som måste genomgå förändring för att följa med i den utveckling som skett på 

marknaden. Att jämföra det egna företagets affärsmodell med ett konkurrerande 

företags modell kan även vara till stor hjälp för att hålla den egna affärsmodellen 

uppdaterad och aktuell. Utöver detta kan företag även få stora innovativa fördelar 

genom att jämföra sin egen affärsmodell med affärsmodeller hos företag som är 

verksamma inom andra marknader. På detta sätt kan man skapa nya idéer och komma 

på innovativa lösningar. (Osterwalder 2004:20; Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005:21) 

 

Med hjälp av en affärsmodell kan man även hantera och förbättra företagets förvaltning 

och affärslogik. Genom att använda sig av affärsmodellen kan man på ett enkelt sätt 

tillämpa ny design, nya idéer, strategier och teknologiska lösningar och skapa 

förbättrade lösningar. Den är även ett fördelaktigt medel att använda sig av eftersom 

den möjliggör en snabbare reaktionsförmåga på förändringar inom affärsmiljön. På 

grund av att affärsmodellen är en modell innehållande flera olika komponenter som 

alla har en större eller mindre inverkan på varandra, är det för företagen en utmaning 

att designa modellen och alla dess delar så att resultatet blir så fördelaktigt som 

möjligt. På grund av detta är det en fördel för företaget och dess ledning att skissa upp 

en konkret affärsmodell, innehållande grundelement så som företagets organisation, 

strategi och teknologi. Detta gör det lättare att förstå, implementera och omforma 

affärsmodellen. (Osterwalder 2004:21; Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005:22) 

 

När företaget vill planera, utveckla och implementera en ny affärsmodell, är det 

gynnsamt att skissa upp affärsmodellen och dess komponenter. Genom att göra detta 

är det lättare att förstå och synliggöra hur man ska utveckla en enskild komponent, för 
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att sedan gå vidare till nästa komponent. När affärsmodellen är utvecklad och har 

implementerats, är det följaktligen viktigt att man har en hög reaktionsförmåga till 

externa marknadsinfluenser. Marknaden är under konstant förändring och när dessa 

förändringar sker, kan företaget genom att förändra delar av affärsmodellen svara på 

dem. Affärsmodellen underlättar även sammanlänkandet av nyckelkomponenter, så 

som teknologiska lösningar, organisation och strategi inom företaget, samtidigt som 

den kan förbättrar beslutsfattande hos företagets ledning. (Osterwalder 2004:21; 

Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005:22-23) 

 

Förutom att svara på förändringar på marknaden kan affärsmodellen även hjälpa 

företaget att göra egna framtidsutsikter och skapa nya innovativa lösningar. Genom att 

modifiera affärsmodellen, dess komponenter och deras relation till varandra, kan 

affärsmodellen främja skapandet av nya innovativa lösningar. Företaget kan även ha ett 

så kallat affärsmodellsportfolio, vilket innebär att man på förhand skapar potentiella 

affärsmodeller, som det sedan implementerar beroende på hur den framtida 

marknaden ser ut och på basen av vilken av modellerna som lämpar sig bäst. Genom 

att sedan testa och implementera de olika affärsmodellerna beroende på hur 

marknaden ser ut, kan företagets ledning reagera snabbare på förändringarna och vara 

mer förberedda på framtiden. (Osterwalder 2004:21-22; Osterwalder, Pigneur & Tucci 

2005:24-25) 

 

Det femte området handlar om patentering. I samband med att affärsmodellens 

popularitet ökar, ökar även företagens vilja att differentiera sig från konkurrenterna 

genom affärsmodellen. Eftersom det finns stor risk att konkurrenterna kopierar delar 

eller en hel affärsmodell som är mer framgångsrik än den egna, kan det i framtiden bli 

aktuellt att patentera affärsmodellens komponenter eller delar av dem. (Osterwalder 

2004:22; Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005:25) 

 Affärsmodellens grundelement 2.2
Grunden i affärsmodellens uppbyggnad kan enligt Dahle, Holm och Dagestad 

(2012:50-51) baseras på tre olika nivåer, nämligen strategisk, taktisk och operativ nivå. 

Med hjälp av affärsmodellen önskar man i sin tur skapa värde för kunden och på så sätt 

även skapa värde för företaget. Vid uppbyggnaden av affärsmodellen ska företaget 

kartlägga vilka kunder man riktar verksamheten till, vilket av kundernas behov man vill 

mätta, hur man säljer lösningen och därmed även får in vinst, hur man levererar 

tjänsten eller produkten, vilka företagets konkurrenter är och vilka samarbetspartners 

man har. (Dahle, Holm & Dagestad 2012:50-51) 
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Figur 1: Affärsmodellens grundelement. Omarbetad version (Dahle, Holm & Dagestad 2012:52). 

Med hjälp av figuren ovan kan vi åskådliggöra grundelementen i vilka aspekter en 

affärsmodell bör ta i beaktande. Den första frågan man bör ställa är vad företaget ska 

leverera. Här är det viktigt att man kartlägger kundens behov för att sedan komma på 

ett sätt att tillfredsställa det. Genom att tillfredsställa kundens behov kan företaget i sin 

tur skapa värde för kunden. För att kunden inte ska känna missnöje, är det viktigt att 

själva värdeförväntningen överensstämmer med eller överträffas av den slutliga 

värdeupplevelsen. (Dahle, Holm & Dagestad 2012:52-53) 

 

För att upptäcka kundens behov är det viktigt att man interagerar med kunden för att 

få en förståelse för vad denne egentligen har ett behov av. Kundens behov behöver 

nödvändigtvis inte vara känt från början, utan behovet kan upptäckas och väckas först i 

slutskedet av diskussionen. Det är även till stor fördel att utveckla själva tjänsten eller 

produkten tillsamman med personer från företagets målgrupp. När man kartlagt 

behoven är det för företaget skäl att rikta in sig på att mätta de mest uppenbara och 

nödvändiga behov som konsumenten har. Detta eftersom ett behov hos en person 

innebär att den behöver något, eller något den kommer att behöva. Oavsett om behovet 

funnits där från början eller om det skapats, kan det vara viktiga behov. När man 

… ska vi 
leverera? 

… är kunden? … är vän och 
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kommit fram till lösningen är det ur företagets perspektiv viktigt att begränsa dess 

funktionalitet för att skapa en för kunden värdefull tjänst eller produkt, samtidigt som 

den är konkurrenskraftig på marknaden. Man måste med andra ord bestämma vilka 

behov man vill rikta in sig på, samt vilka behov man avstår från att försöka mätta. 

(Dahle, Holm & Dagestad 2012:53-56) 

 

När företaget valt ett behov att mätta, ska man genom sin tjänst eller produkt försöka 

skapa värde för kunden. Endast kunden kan definiera det upplevda värdet, vilket 

betyder att företaget genom sin lösning måste försöka mätta behovet på ett sätt som 

upplevs så fördelaktigt som möjligt av kunden samtidigt som man undviker ett 

eventuellt missnöje. Eftersom en lösning som fungerar idag högst antagligen inte 

fungerar lika bra om några år, är det viktigt att företaget har en vision av hur man kan 

uppgraderar den gamla lösningen. Detta betyder inte att man börjar bygga om 

lösningen från början, snarare att man vidareutvecklar den existerande lösningen. 

(Dahle, Holm & Dagestad 2012:55-57) När man inledningsvis utformat en fungerande 

affärsmodell, är det enkelt för företaget att modifiera vissa delar av modellen så att den 

bättre ska passa in med den rådande marknadssituationen. (Osterwalder 2004:21)  

 

Långsiktiga planer och uppgraderingar av lösningar är i själva verket en god investering 

för företaget och dess verksamhet. Orsakerna till varför det ständigt skapas nya 

innovativa lösningar är bland annat när det skapas nya behov hos kunderna, eller de 

befintliga behoven förändras. Även nyskapande visioner och idéer, ökad konkurrens, 

samt teknologins utveckling kan leda till nya innovativa lösningar. Nya lösningar 

skapas oftast när två eller samtliga av dessa tre drivkrafter kopplas samman. (Dahle, 

Holm & Dagestad 2012:55-57) 

 

Osterwalder (2004:18-19) menar att det finns en rad yttre influenser som har en 

inverkan på hur företagets affärsmodell ser ut. Förutom nya teknologiska lösningar, 

hårdnad konkurrens och kundbehov, kan även förändringar i den sociala miljön samt 

nya lagstadgade bestämmelser ge upphov till en modifiering av affärsmodellen. 

(Osterwalder 2004:18-19) 

 

Det är även viktigt för företaget att bestämma vilken målgrupp de ska rikta in sin 

verksamhet på, med andra ord vem den huvudsakliga kunden är. För att göra detta 

måste företaget avgöra vilka geografiska områden och inom vilken bransch de har 

störst fördel att vara verksam i. Speciellt för företag som är i tillväxtfasen bör fokus 

ligga på en specifik bransch, istället för att sprida ut verksamheten inom ett flertal 
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branscher. Detta eftersom företaget därmed kan satsa de resurser de har att tillgå för 

att nå en stark marknadsposition inom en bransch, istället för att konkurrera 

halvhjärtat inom flera branscher. Branschkoncentration är en viktig segmentering 

eftersom potentiella kunder ser en rekommendation från den egna branschen som 

betydligt mer värdefull i jämförelse med en rekommendation från en annan bransch. 

Man har även en bättre bild av hur konkurrensen på marknaden ser ut samtidigt som 

man får en bättre bild av den potentiella kunden, dess behov och hur den fungerar. 

(Dahle, Holm & Dagestad 2012:58-59) 

 

Lika viktigt som att kartlägga vilka dina konkurrenter är, är det för företaget 

grundläggande vilka samarbetspartners du har fördel av att använda dig av. Till dessa 

samarbetspartners hör distributörer, partners som kan erbjuda lösningar som 

kompletterar din verksamhet, leverantörer, myndigheter samt olika 

intresseorganisationer. Det är även viktigt att kartlägga i hur stor utsträckning man bör 

samarbeta med utomstående parter. (Dahle, Holm & Dagestad 2012:60-69) 

 

Företaget ska även bestämma på vilket sätt försäljningen ska gå tillväga. Det finns en 

rad olika försäljningsvarianter, som exempelvis direktförsäljning kontra indirekt 

försäljning, med andra ord försäljning via partners, samt reaktiv och proaktiv 

försäljning. Reaktiv försäljning syftar på att man försöker få ut information till en så 

stor mängd som möjligt, varefter man koncentrerar sig på den grupp av personer som 

visat intresse. Proaktiv försäljning innebär i sin tur att man på förhand riktar in sig på 

en specifik kundgrupp som anses vara potentiella kunder för företaget och därefter 

satsar på de som visar mest intresse. (Dahle, Holm & Dagestad 2012:69-72) 

 

Värdebaserad och lösningsbaserad försäljning är en annan försäljningsvariant. Här 

sätts fokus på att försöka övertyga kunden om att köp av just ditt företags tjänst eller 

produkt leder till större fördelar och ett högre värde. Man kan även idka försäljning 

genom att ge så kallade anbud. Detta används främst av större företag som har stora 

resurser. Anbudsförsäljning kan exempelvis handla om att man önskar sälja sin lösning 

till ett annat företag. För att få till stånd en försäljning och få företaget att använda ditt 

företags lösning måste man utarbeta ett anbud. Utarbetandet av anbudet är många 

gånger mycket resurskrävande och upptar mycket arbetstid. Trots detta är det ingen 

garanti att det potentiella företaget använder din lösning framför konkurrenterna och 

det kan leda till stora förluster för företaget. I regel kan man ändå på förhand förutspå 

vilken lösning företaget kommer att välja på basen av de kriterier de har. (Dahle, Holm 

& Dagestad 2012:69-72) 
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En annan aspekt i affärsmodellen är på vilket sätt företaget ska ta betalt av sina kunder. 

Först och främst är det för företaget skäl att sätta prisnivån på en konkurrenskraftig 

nivå. Betalningsstrukturen kan vara antingen abonnemangsbetalning eller 

engångsbetalning. Abonnemangsbetalning förutsätter att kunden har nytta av 

lösningen över en längre period och därmed är villig att betala vid förnyande av 

lösningen. Engångsbetalning görs i sin tur när lösningen levereras. (Dahle, Holm & 

Dagestad 2012:72-74) 

 

Efter att man bestämt sig för den form av betalning ska man använda, återstår det att 

bestämma viken prismodell som är mest passande. Prismodellen syftar på hur priset är 

relaterad till själva användningen av lösningen. Man kan antingen bestämma ett fast 

pris som kunden betalar som är oberoende av hur mycket kunden använder lösningen. 

Användarlicens är en annan prismodell som innebär att företaget tar ut samma pris av 

samtliga användare, medan tick-pricing innebär att kunder betalar olika mycket 

beroende på hur mycket de använder sig av lösningen. Man kan även ta betalat för 

lösningen beroende på om man väljer att sälja hela lösningen för ett pris, eller om man 

tar betalt för varje enskild delkomponent. Detta kallas för komponentprissättning och 

helhetsprissättning. (Dahle, Holm & Dagestad 2012:74-76) 

 

Finansiering via sponsorer eller finansiärer är även ett attraktivt sätt för företag att 

inbringa inkomst. I detta fall får man förutom de egna kunderna även utomstående 

aktörer att betala för lösningen. Det kan exempelvis handla om ett företag som 

marknadsför sig via din verksamhet. Introduktionsprissättning används i första hand 

när företaget vill öka användningen av lösningen. Detta kan göras genom att först 

erbjuda en tjänst kostnadsfritt för att locka till sig kunder och skapa ett behov hos dem, 

för att efter en viss tids användning börja ta betalat för fortsatt användning av tjänsten. 

(Dahle, Holm & Dagestad 2012:74-76) 

 

Leveranssätt är den sista aspekten i affärsmodellen och bestäms till största del 

beroende på vad det är för typ av tjänst eller produkt företaget levererar. Oavsett vilken 

leveransmodell man använder sig av är det viktigt att de värdeökande funktionerna, så 

som anpassningsförmåga, instruktioner, service och dylikt optimeras. (Dahle, Holm & 

Dagestad 2012:77) 
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 Affärsmodellens komponenter 2.3
Nenonen och Storbacka (2009:4-5) menar att man på basen av tidigare forskning kan 

urskilja likheter gällande vilka faktorer en affärsmodell ska innehålla. Den första och 

eventuellt den mest återkommande gemensamma faktorn är kundvärdeskapande. 

Denna förklarar på vilket sätt ett företag kan skapa värde för sina kunder. Den andra 

faktorn resultatlogik, förklara hur företaget uppnår vinst genom sin verksamhet. 

Värdenätverk är den tredje faktorn som förklarar på vilket sätt ett företag kan skapa 

värde inom värdekedjan tillsammans med samarbetspartners och företagets övriga 

intressenter. Den fjärde faktorn är resurser och kapacitet. Med andra ord är det även 

viktigt att i verksamhetsmodellen tillämpa företagets resurser, samt den egna 

kapaciteten. Den sista återkommande faktorn är företagets kärnlogik, val och principer, 

vilket innebär att man i modellen även kan inkludera strategiska beslut som företaget 

gör. (Nenonen & Storbacka 2009:4-5; Shafer, Smith & Linder 2005:202)  

 

Missförstånd vid värdeskapande och värdefångande kan även leda till ogynnsamma 

affärsmodeller. Ett central problemområde är att man lyckas skapa värde, men inte 

fånga värde. Man lyckas med andra ord inte omvandla värdet man skapat till vinst för 

företaget, vilket leder till att företagets resultatlogik är negativ. (Shafer, Smith & Linder 

2005:205-206) 

 

Begreppet kärnlogik syftar främst på att företaget med hjälp av en välgjord 

affärsmodell kan redogöra för olika strategiska valmöjligheter, eftersom man på basen 

av denna modell kan synliggöra viktiga antaganden mellan orsak och verkan. 

Osterwalder (2004:16) menar att företagets strategi innefattar en rad olika aspekter, så 

som företagets grundläggande vision, yttre hot och möjligheter, samt de styrkor och 

svagheter som finns inom företaget. Det är på basen av de strategiska val företaget gör 

som man önskar såväl skapa som fånga värde. (Shafer, Smith & Linder 2005:202-203) 

 

Genom att differentiera sig på marknaden och från konkurrenterna, lyckas ett företag 

oftast skapa en mer hållbar värdeupplevelse hos sina kunder. Differentiering sker 

genom att företaget lyckas erbjuda något som konkurrenterna inte kan. Det gäller med 

andra ord för företaget att lyckas skapa något unikt genom att tillämpa de 

kompetensfördelar de har. På detta sätt kan de därmed skapa och fånga värde som i sin 

tur leder till lönsamhet för företagets verksamhet. (Shafer, Smith & Linder 2005:202-

203) 
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En viktig aspekt vid skapande och fångande av värde, är att det inte sker utan inverkan 

av utomstående komponenter. Värdet såväl skapas som fångas i den så kallade 

värdekedjan, innehållande leverantörer, olika distributionskanaler, samarbetspartners 

och dylikt. Det är i sin tur upp till företaget att bestämma vilken roll de spelar i 

värdekedjan och på vilket sätt de lyckas skapa unika relationer till de som är 

verksamma inom denna kedja. Företagets affärsmodell påverkas i sin tur till stor del av 

den roll företaget väljer att ha inom värdekedjan. (Shafer, Smith & Linder 2005:203; 

Osterwalder 2004:32-33) 

  

  

Figur 2: Komponenter av affärsmodellens samhörighetsdiagram. Omarbetad version (Shafer, 
Smith & Linder 2005:202). 

”Även om en affärsmodell främjar analys, testning och bekräftande av ett företags val, 

är den inte i sig själv en strategi.” [egen översättning] (Shafer, Smith & Linder 

2005:203). För att klargöra sambandet mellan företagets strategi och affärsmodell är 

det viktig att redogöra för vad en strategi egentligen är. Strategi kan förklaras på 

åtminstone fyra olika sätt. Dessa är plan, mönster, position och perspektiv. Ifall man 

ser på strategin som en tillbakablick, definierar och förklarar man ofta strategin som ett 

mönster innehållande beslut som gjorts under en längre tid. Ifall man å andra sidan 

blickar framåt, ser man strategin som en plan på hur man ska gå tillväga för att nå sitt 

mål. Man kan även se på strategin som en position. I detta fall beskriver strategin vilka 

produkter eller vilken service ett företag har valt att sälja på en viss marknad för att 
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lyckas differentiera sig. Med andra ord hur ett företags positioneringsstrategi ska se ut 

för att uppnå differentiering. Man kan även se strategin ur ett bredare perspektiv. I 

detta fall bygger strategin på ett större koncept. (Shafer, Smith & Linder 2005:203) 

 

Åhlström (2010:37-41) poängterar även att för att beskriva vad en affärsmodell är och 

vad den ska innehålla måste man först och främst särskilja begreppen affärsmodell, 

strategi och taktik. Strategin handlar i huvudsak om hur ett företag ska arbeta för ett nå 

ett på förhand utsatt mål. På basen av denna strategi väljer företaget i sin tur vilken 

affärsmodell det väljer att tillämpa och konkurrera med på marknaden. Själva 

affärsmodellen är en realisering av företagsstrategin. Affärsmodellen beskriver såväl 

hur företagets taktik ser ut, som på vilket sätt företaget skapar värde för aktörerna som 

är involverade i företaget. På basen av affärsmodellen gör sedan företaget upp en taktik 

för vilka val som företaget gör. (Åhlström 2010:37-41) 

 

Även Dahle, Holm och Dagestad (2012:50) hävdar att det är viktigt att särskilja på 

begreppen strategi och affärsmodell. En strategi är ’förfarande för att nå ett mål.’ och 

beskriver med andra ord vad man vill åstadkomma och hur man ska åstadkomma det 

(Dahle, Holm & Dagestad 2012:50). Ett företags strategi ska i regel hålla i 3 till 5 år, 

vilket i dagens läge är en stor utmaning med tanke på att allt sker betydligt snabbare än 

förut. Därför är de flesta företag tvungna att utarbeta nya strategier betydligt oftare för 

att hållas med i marknadsutvecklingen. (Även Dahle, Holm och Dagestad 2012:50) 

 

Richtnér (2010:44) menar i sin tur att det finns tre huvudkomponenter som lägger 

grunden för utvecklingen av affärsmodellen. Dessa huvudkomponenter är 

affärsmodellens innehåll, affärsmodellens struktur och affärsmodellens styrning. 

Affärsmodellens innehåll kan beskrivas som de aktiviteter företaget väljer att 

genomföra. Detta innefattar såväl aktiviteterna inom företaget, som de övriga 

aktörernas aktiviteter inom företagets nätverk. Affärsmodellens struktur beskriver 

företagets kärnaktiviteter, stödaktiviteter och de yttre aktiviteterna och hur de hänger 

ihop med varandra. Det är även viktigt att kunna omstrukturera affärsmodellen när 

aktiviteterna förändras. Företaget måste med andra ord förstå på vilket sätt man kan 

sammanlänka nya aktiviteter med de redan existerande aktiviteterna. (Richtnér 

2010:44) 

 

Affärsmodellens styrning syftar på vem som utför företagets aktiviteter och var de 

utförs. Inom tjänsteföretag är det numera vanligt att samtliga aktiviteter inte utförs av 

företaget, utan man väljer istället att outsourca vissa delar. Genom att göra detta kan 
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företaget välja att använda sig av aktörer som är specialiserade på ett visst område för 

att få en bättre slutprodukt. Vid outsourcing är det dock viktigt att företaget vet vilka 

aktörer som ska genomföra vilken aktivitet och att man har ett fungerande samarbete 

med samtliga involverade aktörer. (Åhlström 2010:44-45) 

 

Oavsett ur vilket strategiskt perspektiv man ser det, har samtliga strategier som mål att 

bygga upp en fungerande affärsmodell genom att testa och analysera orsak-verkan 

förhållandet som de strategiska riktlinjerna ger upphov till. För att företaget ska lyckas 

skapa en så fördelaktig affärsmodell som möjligt, är det även till stor fördel att bygga 

upp ett flertal affärsmodeller som grundar sig på en, eller en kombination av olika 

strategier. Genom att göra detta kan man testa hur bra de olika modellerna fungerar i 

verkligheten och därefter eliminera de mindre fördelaktiga, samtidigt som man bygger 

upp den för företaget mest fungerande affärsmodellen. Man kan med andra ord säga 

att byggandet av modellen har företagets vision som utgångspunkt. På basen av denna 

vision kan man sedan utforma en strategisk plan. Därefter testas och analyseras de 

strategiska val som gjorts. Det slutliga målet är att på basen av denna analys skapa sig 

en bredare förståelse för orsak-verkan och vid behov utföra strategiska förändringar 

som sedan tillämpas på affärsmodellen. (Shafer, Smith & Linder 2005:203). 

 Utmaningar vid uppbyggnaden av en affärsmodell 2.4
Eftersom företagets strategi och kärnlogik ska resultera i värdeskapande och 

värdefångande inom värdenätverkets ramar, är det viktigt att ha kunskap i hur man 

bygger upp en fungerande affärsmodell och vilka problem som kan uppstå under 

uppbyggnaden. Man kan utgå från fyra nyckelproblem. (Shafer, Smith & Linder 

2005:203) 

 

1. Bristfälliga antaganden inom den grundläggande kärnlogiken   

2. Begränsningar inom de strategiska valmöjligheterna som beaktats 

3. Missförstånd gällande värdeskapande och värdefångande 

4. Bristfälliga antaganden gällande värdenätverk (Shafer, Smith & Linder 

2005:203). 

 

Företag vars strategi bygger på en felaktig kärnlogik och felaktiga antaganden gällande 

framtiden, löper stor risk att utforma ofördelaktiga affärsmodeller. Det är alltså viktigt 

att det inte finns några bristfälligheter inom kärnlogiken när man gör strategiska 

beslut. Det är även viktigt att de komponenter som ingår i strategin kan samverka och 

understöda varandra. (Shafer, Smith & Linder 2005:204-205) 
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När det kommer till att beakta begränsningarna gällande strategiska valmöjligheter är 

det viktigt att man tar hela företagets kärnlogik i beaktande och inte enbart delar av 

den. För att exemplifiera detta kan man inte enbart satsa stort på att marknadsföra sig 

och utöka sin kundkrets, utan man måste även ta bland annat produktionskapaciteten i 

beaktande. Ifall företagets efterfrågan är betydligt större än utbudet leder detta till att 

man inte har möjlighet att betjäna och förse samtliga kunder med produkter, utan 

förser kunden med dålig service och felaktiga produkter, vilken följaktligen leder till 

missnöje hos kunden. (Shafer, Smith & Linder 2005:205) 

 

När det gäller värdenätverket är det viktigt att ta i beaktande eventuella förändringar i 

framtiden. Här är företagets anpassningsförmåga till nya situationer och nytänkande 

viktigt för framgång. Detta kan innefatta nya samarbetspartners, leverantörer, 

distributörer, nya försäljningskanaler och dylikt. (Shafer, Smith & Linder 2005:206) 
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3 VÄRDESKAPANDE 

”Värde på affärsmarknader är värdet i monetära termer av de ekonomiska, tekniska, 

service och sociala förmåner ett kundföretag får i utbyte för det pris de betalar för ett 

försäljningserbjudande.” [egen översättning] (Anderson, Narus & Narayandas 

2009:6). Värde kan även beskrivas som ”1: En rimlig avkastning eller motsvarighet i 

varor, tjänster eller pengar för något som utbyts. 2: Det monetära värdet av något. 3: 

Relativt värde, nytta, eller betydelse.” [egen översättning] (Soman & N-Marandi 

2010:29).  

 Värdeskapande inom forskning   3.1
Trots att värde har studerats under årtionden och fått en så central roll för företagets 

framgång, stöter värdebegreppets teoretiska grund på kritik. Man har med andra ord 

trots all forskning som gjorts inom ämnet, inte lyckats komma fram till en gemensam 

värdedefinition som understöds av samtliga värdeforskare. Detta på grund av tre 

huvudorsaker. För det första har de värdestudier som gjorts lett till olika resultat. Det 

man på basen av forskning däremot kommit fram till gällande värdeskapande är ’det 

koncept som fångar resultatet av tjänsten’ (Gummerus 2013:20). Den andra orsaken till 

varför det inte finns en allmänt accepterad värdeteori är att det finns olika åsikter om 

huruvida kunden ensam skapar värde, om värde skapas genom företagets aktiviteter, 

eller om kunden och företaget gemensamt skapar värde. Otillräcklig forskning gällande 

hur värdeskapande och värdeupplevelse förhåller sig till varandra är en tredje orsak. 

(Gummerus 2013:20) 

 

När man började studera värde utgick man från att det är företaget och dess 

verksamhet som skapar värde för kunden. Värde var med andra ord något som 

företaget levererade åt kunden. Den forskning som har gjorts senare har i regel frångått 

den tidigare forskningen och menar i sin tur att kunden och företaget gemensamt 

skapar värde, medan det mest aktuella synsättet helt frångått att företaget är delaktigt i 

värdeskapandet och menar att det är kunden själv som bestämmer vilka företag, 

tjänster och produkter som denne är mottaglig för, för att sedan genom kundens egna 

aktiviteter skapa värde. (Gummerus 2013:21-22; Heinonen, Strandvik & Voima 

2013:104-105) 

 

Trots att värdeforskningen inte kommit fram till någon enhetlig teori gällande hur 

värde uppkommer, har man genom kategorisering kommit fram till att det finns två 
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huvudsakliga värdeflödesteorier, nämligen värdeskapande processer och värdeutfall. 

De värdeskapande processerna har ansetts vara pågående processer som innefattar 

aktiviteter, resurser och interaktioner som i sin tur leder till värdeskapandet. 

Värdeutfallet har däremot bedömts som något som sker vid en viss tidpunkt och 

undersökt kundens värdebedömningar och vilka de olika värdeutfallen är. (Gummerus 

2013:21-22; Heinonen, Strandvik & Voima 2013:104-105) Enligt Heinonen, Strandvik 

och Voima (2013:108) finns det fyra nyckelfrågor som måste besvaras för att kunna 

kartlägga hur värde skapas för kunden. Dessa frågor är hur, var och när, samt vad 

kundens värdeskapande baseras på.  

 

På basen av tidigare forskning kan man fastställa tre olika synvinklar gällande hur 

värde skapas.  

”(1) värde som skapats av antingen företaget, av kunden och företaget tillsammans, 

eller av kunden själv; 

(2) värdeskapande där kunden är en aktiv eller passiv aktör; eller 

(3) värdeskapande som en aktivitetsbaserad upplevelse eller en mental upplevelse” 

[egen översättning] (Heinonen, Strandvik & Voima (2013:108). Eftersom en central 

frågeställning i min avhandling är att beskriva hur värde skapas och vilken roll såväl 

kunden som företaget har i värdeskapandet, har jag valt att fokusera på ”värde som 

skapats av antingen företaget, av kunden och företaget tillsammans, eller av kunden 

själv”, samt ”värdeskapande där kunden är en aktiv eller passiv aktör”.  

 

Värdeskapande har kommit att bli ett av de mest centrala syftena vid ekonomiskt 

utbyte. (Vargo, Maglio & Akaka 2008:145; Gummerus 2013:20) Målet för företagen har 

därmed varit att genom sin verksamhet och sin marknadsföring lyckas maximera 

kundvärdet samtidigt som man maximerar företagets vinst. Detta har grundats i det 

faktum att man genom värdeskapande får lojala, återkommande kunder. (Gummerus 

2013:20) Enligt Soman och N-Marandi (2010:35-36) måste företaget framför allt skapa 

en produkt eller en tjänst som konsumenten har användning för. Ju högre 

användbarhet och ju större behovet är för produkten eller tjänsten, desto fler värdefulla 

kunder får företaget. För att värde ska skapas för konsumenten måste företaget 

antingen erbjuda något som konsumenten själv inte kan åstadkomma, erbjuda något 

som är bättre än konkurrenterna erbjuder, till ett billigare pris eller med snabbare 

leverans. Konsumenten måste med andra ord uppleva fördelar med att använda sig av 

det företaget erbjuder. (Enligt Soman och N-Marandi 2010:35-36) 
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Figur 3: Värdet av utbetalning. Omarbetad version (Naumann 1995:8). 

Med hjälp av denna figur kan vi åskådliggöra på vilket sätt företaget gynnas av att 

skapa värde för konsumenten.  Genom att skapa värde för kunden kan företaget få 

lojala, återkommande kunder. Detta leder i sin tur till att företaget inte behöver 

använda lika stora resurser till att värva nya kunder, utan kan istället fokusera på att 

behålla de existerande kunderna. Nöjda kunder ger i sin tur upphov till positiv word of 

mouth, som är en effektiv marknadsföringsmetod för företaget. På detta sätt kan 

företaget erhålla en större marknadsandel och kan utbetala en högre vinst åt företagets 

intressenter, så som aktieägarna.  

 

Naumann menar att värde för en konsument uppstår som ett resultat av ett företags 

produktkvalitet, tjänstekvalitet, pris och image. Att konsumentens värdeupplevelse är 

av positiv art är mycket viktigt, eftersom denne ständigt utvärderar och jämför 

värdeupplevelser konkurrenter emellan. För att företagare ska kunna skapa värde för 

sina kunder måste de förstå hur värde egentligen uppkommer och vilka faktorer som 

spelar in på värdeskapandet. Traditionellt sett har man utgått från att värde skapas 

med hjälp av nya produkter och tjänster. (Naumann 1995:2-4) 

 

För konsumenten är det viktigt att företaget lyckas möta de förväntningar kunden har. 

Genom att erbjuda och leverera en tjänst eller en produkt som är av god kvalitet, 

funktionalitet och säkerhet till ett bra pris och även nya och innovativa produkter och 

tjänster, blir konsumentens värdeupplevelse oftast positiv. Orsaken till varför det för 

företag är viktigt att erbjuda en positiv värdeupplevelse, är främst på grund av att den 

stora konkurrensen på marknaden. Ifall företaget inte klarar av att möta konsumentens 

värdeförväntningar, finns det ett flertal andra valmöjligheter på marknaden. Alternativt 

anser kunden att behovet inte är tillräckligt stort och väljer därmed att inte konsumera 
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upprepning 

Vinst Aktieägarvärde 
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Reducerad kostnad 
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produkten eller tjänsten i fråga överhuvudtaget. (Fitzroy, Hulbert & Ghobadian 

2012:79)  

 

Konsumentens värdeförväntning har uppenbarligen en stor del i den slutliga 

värdeupplevelsen. När konsumenten sedan utvärderar tjänsten eller produkten, är 

upplevelsen antingen positiv, kunden känner med andra ord tillfredsställelse, eller så är 

upplevelsen negativ, kunden känner missnöje. Det har visat sig att kvaliteten på 

produkter och tjänster i stor grad resulterar i huruvida kunden känner tillfredsställelse 

eller inte. Företag med produkter och tjänster av hög kvalitet har därför visat sig nå stor 

framgång på marknaden. (Bergman & Klefsjö 2007:21) Bergman och Klefsjö (2007:25) 

definierar kvalitet som ’kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar’. (Bergman & Klefsjö 2007:25). 

Enligt Parasuraman, Zeithaml och Berry (1985:47) baserar sig konsumentens slutliga 

kvalitetsupplevelse på skillnaden mellan förväntningar och själva upplevelsen av 

tjänsten.  

3.1.1 Tjänster som värdebärare  

Enligt American Marketing Association är en tjänst ”aktiviteter, förmåner eller 

tillfredsställelser som bjuds ut till försäljning, eller som tillhandahålls i samband med 

försäljningen av varor.” [egen översättning] (Cowell 1984:22). Fortsättningsvis 

framkommer det att sjukvård och underhållning går under tjänstekategorin, medan 

företag vars verksamhet inte skulle existera utan en försäljningsprodukt, inte räknas 

som en tjänst. Trots detta, anses företag som bjuder ut produkter för en viss tid, eller 

för ett visst ändamål gå under tjänstekategorin. Det är med andra ord produkter som 

försätts i permanent ägo som enligt detta synsätt inte anses vara en tjänst. (Cowell 

1984:23) 

 

Grönroos lyfter i sin tur fram att det inte finns någon entydig eller allmänt accepterad 

definition på vad en tjänst är, (Grönroos 1978:35-38) Han väljer även att inte försöka 

sig på att definiera en tjänst, utan beskriver istället vilka egenskaper som karakteriserar 

en tjänst. Grönroos (1988:20) redogör för ”fyra grundläggande karakteristika: 

 

1. Tjänster är delvis inte påtagliga 

2. Tjänster är processer 

3. Tjänster produceras och konsumeras eller upplevs delvis samtidigt  

4. Kunden som användare tar delvis själv del i tjänsteproduktionsprocessen.” 

(Grönroos och Monthelle 1988:20). 
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Grönroos och Monthelle menar att en tjänst till största del är abstrakt och opåtaglig 

och därför är svår för konsumenten att sätta värde på. Trots detta kan delar av den 

erbjuda tjänsten vara påtagliga. Fortsättningsvis beskriver Grönroos och Monthelle att 

tjänster är processer. En tjänst är med andra ord en rad olika aktiviteter som är 

sammanlänkade till varandra och som i sin tur bildar den upplevda tjänsten. (Grönroos 

& Mothelle 1988:20-21) Fastighetsförmedlingens tjänsteprocess innehåller aktiviteter 

som värdering och prissättning av bostaden, marknadsföring, visning, budgivning, 

kontraktsskrivning, kundkontakt, försäljning och dylikt (www.aktia.fi). Den tredje 

karakteristikan tjänster produceras och konsumeras eller upplevs delvis samtidigt, 

beskriver huruvida konsumenten är delaktig under hela processen, eller endast under 

vissa av processens etapper. Den sistnämnda karakteristikan kunden som användare 

tar delvis själv del i tjänsteproduktionsprocessen. (Grönroos & Monthelle 1988:21) 

 

Tjänstekvalitet är ett fenomen som oftast uppfattas på olika sätt beroende på vem 

betraktaren i fråga är. En konsument kan exempelvis vara betydligt mer kritisk till 

huruvida en tjänst som erbjuds av ett företag eller en institution är av hög kvalitet, 

jämförelsevis med vad företaget som erbjuder tjänsten är.  Företag har oftast snävare 

uppfattning av vad servicekvalitet handlar om, medan konsumenten ser på 

tjänstekvalitet som ett bredare fenomen. På grund av detta uppfattar därför företag i 

många fall den egna servicen som god, medan konsumenten eventuellt uppvisar 

missnöje. Detta kan i sin tur skapa en del konflikter konsumenter och företag emellan. 

(Grönroos & Monthelle 1988: 22-23)  

 

För att det ska vara möjligt för företagaren att erbjuda en tjänst som konsumenten 

upplever som kvalitativ, är det viktigt att skapa förståelse för vad som är viktigt för 

konsumenten och hur konsumenten upplever kvaliteten på tjänsten. För företagaren är 

tjänsten av hög kvalitet ifall slutresultatet är gott. För kunden är det däremot viktigt att 

inte enbart slutresultatet är av hög kvalitet, utan även upplevelsen av hela 

tjänsteprocessen som leder till det slutliga resultatet, bidrar till stor del till 

kvalitetsupplevelsen som helhet. För att företaget ska ha möjlighet att uppfylla kundens 

krav gällande vad som är god tjänstekvalitet, gäller det med andra ord att utforma 

tjänsteprocessen ur deras synvinkel. Grönroos och Monthelle delar in 

totalkvalitetsbegreppet i tre huvudkategorier. Teknisk kvalitet (vad kunden får), 

funktionell kvalitet (hur processen upplevs), organisationsprofil (image) (Grönroos & 

Monthelle 1988:23).  
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Den tekniska kvaliteten innefattar enbart hur konsumenten upplever den använda 

tjänstens slutliga resultat. Funktionell kvalitet syftar i sin tur på, på vilket sätt 

processen som leder fram till slutresultatet upplevs. Organisationsprofilen beskriver 

vilken image tjänsteföretaget har. Organisationsprofilen har ingen direkt inverkan på 

den totala kvaliteten, men den påverkar däremot konsumentens upplevelser av den 

tekniska- och funktionella kvaliteten. Ifall ett företag har en god image, är konsumenter 

oftast mindre känsliga för små misstag eller mindre negativa upplevelser. Ifall företaget 

däremot har en sämre image, är konsumenten betydligt mer kritisk till företagets 

verksamhet. Med andra ord är det till stor fördel för företaget att bygga upp en stark 

och positiv image. (Grönroos & Monthelle 1988:24) 

 

Som tidigare konstaterats är en tjänst av immateriell och abstrakt art. På grund av 

tjänstens karaktär och dess egenskaper, är det för konsumenten svårt att värdera 

tjänsten objektivt. Den totala kvalitetsuppfattningen baserar sig därför oftast på 

kundens subjektiva värderingar och förväntningar. Den totala kvalitetsbilden baserar 

sig på såväl den tekniska som den funktionella kvaliteten. Den tekniska kvaliteten 

upplevs i de flesta fall objektivt, medan den funktionella kvaliteten i sin tur alltid är en 

subjektiv upplevelse. Det är främst på vilket sätt konsumenten upplever den 

funktionella kvaliteten, med andra ord de subjektiva upplevelserna, som inverkar på 

den totala kvalitetsbilden. För att en kund ska uppleva kvaliteten som god, är det med 

andra ord viktigt att den tekniska kvaliteten är god, men det är den funktionella 

kvaliteten som har den avgörande rollen i konsumentens slutgiltiga 

kvalitetsbedömning. (Grönroos & Monthelle 1988:27-28; Grönroos 1996:33) 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Upplevd kvalitetsbild. Omarbetad version (Grönroos & Monthelle 1988:28). 
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I figuren sammanställs faktorer som påverkar konsumentens upplevelser av 

tjänstekvalitet. Det är med andra ord såväl förväntningarna som de subjektiva 

erfarenheterna och värderingarna som skapar den upplevda kvalitetsbilden. Man har 

även kunnat konstatera att konsumenten upplever en mer positiv kvalitetsbild ifall 

förväntningarna och erfarenheterna överensstämmer med det man blir erbjuden i 

verkligheten. (Grönroos & Monthelle 1988:28).  

 

Parasuraman et al. (1985:47) har även undersökt vilka faktorer det är som påverkar 

konsumentens kvalitetsupplevelse. De tio faktorerna kallas för determinanter för 

tjänstekvalitet. Till dessa hör pålitlighet, reaktionssnabbhet, sakkunskap, 

tillgänglighet, bemötande, kommunikation, tillförlitlighet, säkerhet, förståelse och 

påtaglighet. 

 

1. Pålitlighet. Förtaget och dess anställda ska utföra de tjänster som utlovats. De 

ska även utföras på rätt sätt, vid överenskommen tidpunkt. 

 

2. Reaktionssnabbhet. Företaget ska ha god betjäning och personalen ska vara 

tillgänglig och tillmötesgående. Det är med andra ord viktigt att personalen 

visar intresse för konsumenten och har snabb responsförmåga gällande bland 

annat telefonsamtal och e-mail.   

 

3. Sakkunskap. Företagets personal ska vara kompetent och även teknologin ska 

vara av nutida slag. Det ska även vara kundanpassade och funktionsdugligt.  

 

4. Tillgänglighet. Det ska för kunden vara lätt att vara i kontakt med företaget. 

Detta syftar på att företagets personal är tillgänglig via såväl telefon som e-post. 

Långa köer ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt och 

öppethållningstiderna ska vara kundanpassade.  

 

5. Bemötande. Företaget ska visa respekt för konsumenterna och deras egendom 

och även ha ett vänligt och sakligt bemötande. Prydliga kundutrymmen och 

hövlig personal är också viktigt.  

 

6. Kommunikation. Företaget ska hålla sina kunder informerade. Förändringar i 

pris, erbjudanden, produkter och tjänster är exempel på faktorer som företaget 

ska hålla sina kunder informerade om.  
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7. Tillförlitlighet. Konsumenten ska känna tillförlitlighet till företaget och dess 

personal. Med detta avses att företaget ska idka en verksamhet som 

konsumenten känner är pålitlig och ärlig. Faktorer som kan inverka på 

tillförlitligheten är företagets namn, rykte och personalens egenskaper.  

 

8. Säkerhet. Detta innefattar finansiell-, fysisk-, och konfidentiell säkerhet. 

Konsumenten ska med andra ord inte behöva känna någon risk, fara eller oro.   

 

9. Förståelse. Personalen ska göra sitt yttersta för att skapa sig en bild av vilka 

behov och önskemål konsumenten har. Man ska med andra ord 

uppmärksamma konsumenten i större utsträckning och på det sättet kunna 

känna igen deras önskemål. 

 

10. Påtaglighet. Detta innefattar endast företagets fysiska element. Detta är 

exempelvis personalens kläder, företagsutrymmen och olika arbetsredskap och 

verktyg.   

(Grönroos 1996:36; Parasuraman et al. 1985:47)  

 

Förutom de tio determinanterna påverkas konsumenten även av faktorer som den 

rådande omgivningen, word of mouth, erfarenheter och behov. Determinanterna och 

dessa övriga faktorer bildar sedan konsumentens förväntningar. Ifall den upplevda 

servicen överensstämmer med den förväntade servicen, leder detta oftast till en positiv 

serviceupplevelse. Ifall nivån på den upplevda servicen däremot är lägre än den 

förväntade servicen, leder det i sin tur till missnöje hos konsumenten. (Parasuraman et 

al. 1985:48) 

3.1.2  Företagets värdeskapande  

Som tidigare nämnts kan vi konstatera att det finns tre olika utgångspunkter gällande 

hur värde uppkommer samt vem som är delaktig i värdeskapandet. De första teorierna 

och hur värde uppkommer, hävdade att det var företaget som med hjälp av sina 

resurser och kunskaper om hur man på ett unikt och värdeframkallande sätt 

kombinerar aktiviteter och resurser lyckades skapa värde för kunden. 

 

För ett nå en konkurrenskraftig position på marknaden och differentiera sig från de 

övriga aktörerna, är det viktigt att identifiera olika processer inom företaget och hur de 

interagerar med varandra. Konkurrensfördelar kan uppnås genom att 

kostnadseffektivera företagets interna aktiviteter, samt att utföra aktiviteterna på ett 
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bättre sätt än konkurrenterna. Porter (1985:33-36) menar att det är företaget som 

genom sina produkter och tjänster skapar värde för kunden. För att företaget ska 

kunna erbjuda en tjänst eller en produkt som skapar värde för kunden, är företagets 

primära uppgift att kartlägga hur värde skapas inom företaget, genom de egna 

processerna. För att möjliggöra värdeskapande har Porter skapat en värdekedja som 

innefattar samtliga aktiviteter inom företaget. Värdekedjan gör det möjligt för företaget 

att undersöka de interna processerna inom företaget och hur de verkar tillsammans. 

Målet med företagets värdekedja är att skapa en tjänst eller en produkt som i sin tur 

blir en del av konsumentens värdekedja. (Porter 1985:33-36) 

 
 

Figur 5: Den allmänna värdekedjan. Omarbetad version (Porter 1985:37). 

I värdekedjan framgår hur värde skapas och vilka de värdeskapande aktiviteterna är. 

Till de värdeskapande aktiviteterna i företaget hör såväl aktiviteter som utförs av 

människor, teknologiska tillämpningarna, som resurser från utomstående aktörer. 

Marginalen utgör i sin tur skillnaden mellan kostnaden av de värdeskapande 

aktiviteterna och det totala utkomstvärdet. De värdeskapande aktiviteterna kan delas in 

i två huvudkategorier, primära aktiviteter och stödaktiviteter. Till de primära 

aktiviteterna hör inkommande logistik, verksamhet, utgående logistik, marknadsföring 

och försäljning och service. Värdekedjans stödaktiviteter är företagets infrastruktur, 

human resource management, teknologisk utveckling och anskaffning. (Porter 

1985:36-39)    

 

Nyare undersökning hävdar däremot att det inte går att förklara hur värde uppkommer 

enbart med hjälp av Porters värdekedja. Stabell och Fjeldestad (1998:413-415) menar 

att man måste tillämpa ytterligare två värdekonfigurationer för att förstå hur 

värdeskapandet uppkommer, nämligen value shops och värdenätverk. Detta på grund 
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av att den ursprungliga värdekedjan inte går att tillämpa och använda inom samtliga 

branscher och företag, eftersom företagen i dagens läge inte enbart är traditionella 

produkttillverkningsföretag. Utgående från vilken bransch företaget är verksam inom, 

kan man sedan tillämpa den värdekonfiguration som är mest lämpad för företagets 

verksamhet. (Stabell och Fjeldestad 1998:413-415) 

 

Värdenätverk innebär att företaget levererar värde genom att länka samman kunder 

med samma intresse. Det är med andra ord inte företaget i sig som fungerar som 

nätverk, utan de erbjuder de egna kunderna möjlighet till interaktion. (Stabell & 

Fjeldstad 1998:414-415;427) Fastighetsförmedlingen är ett exempel på ett företag som 

genom levererar värde genom att länka samman köpare med säljare.  

 

Företag som i stor utsträckning använder sig av långa teknologikedjor för att lösa 

kunders problem, hör till företag som använder sig av value shop modellen. Value shop 

konfigurationens primära aktiviteter skiljer sig märkbart från värdekedjans primära 

aktiviteter, som innefattar inkommande logistik, verksamhet, utgående logistik, 

marknadsföring och försäljning och service och koncentrerar sig istället på 

problemidentifiering och anskaffning, problemlösning, val, utförande och kontroll och 

utvärdering. Företag som använder sig av value shop modellen har som mål att 

sammanställa aktiviteter och resurser för att lösa ett visst kundproblem. (Stabell och 

Fjeldestad 1998:415) 

 

Under problemidentifieringen upptäcks ett problem, på basen av vilket företaget sedan 

utarbetar en strategi för på vilket sätt problemet kan lösas. Problemlösningsfasen 

innefattar anskaffning av problemlösningsalternativ och utvärdering av dessa 

alternativ. Valet baserar företaget på det alternativ som anses vara mest fördelaktigt ur 

problemlösningssynpunkt. Vid utförandet implementerar företaget den valda 

lösningen, medan företaget under kontroll- och utvärderingsfasen, avgör huruvida den 

valda lösningen löst det ursprungliga problemet. (Stabell & Fjeldstad 1998:423)  

3.1.3 Samskapande av värde 

En alternativ syn på hur värde skapas har vuxit fram i samband med att synen på att 

värde enbart skapas inom företaget och genom dess interna processer, kritiserats. I 

detta fall anses att man borde frångå synsättet att värde skapas inom företaget, för att 

istället rikta större fokus på företaget och dess inre verksamhets samverkan med yttre 

faktorer och att värde skapas genom interaktion och utbyte som gynnar samtliga 

parter. (Gummerus 2013:23-24; Vargo, Maglio & Akaka 2008:145-146)  
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Wikström och Normann (1994:47-48) kritiserar även synsättet gällande företaget som 

värdeskapare. De hävdar att i takt med att företag börjat lägga större fokus på 

kunderna genom effektiv marknadsföring och marknadsdifferentiering och samtidigt 

allt mer frångått den ursprungliga resursfokuserade synsättet, har även 

värdeskapandet flyttat fokus från företagets aktiviteter till kunden. Det är med andra 

ord inte företaget som skapar värde för kunden med hjälp av värdekedjan, utan det är 

ett samspel mellan företagets aktiviteter och kundens aktiviteter som skapar värde. I 

detta fall ser man inte enbart kunden som en användare av den tjänst eller produkt 

företaget producerar, utan som en samproducent av värde. ”Vad ett företag erbjuder är 

ett komplement till se resurser och kunskaper som kunden själv har.” (Wikström & 

Normann 1994:48). 

 

Normann och Ramirez (1993:5-6) menar att det viktigaste när man ser på 

värdeskapande som en process är att inse att värde inte skapas enbart av antingen 

konsumenten eller företaget, utan att det är genom ett samspel mellan dessa parter 

som värde skapas. Man bör dock utgå från att det är kunden och dess värdeskapande 

processer som är det centrala. Företaget kan i sin tur erbjuda tjänster och produkter 

som ger upphov till tillfredsställelse hos kunden och upplevt värde. (Normann och 

Ramirez 1993:5-6) 

 

Vargo, Maglio och Akaka (2008:145-146) menar att värde och värdeskapande utgör 

grunder för företagets verksamhet och att värde inom tjänstesystem skapas genom 

växelverkan mellan aktiva aktörer, processer och resurser. Följaktligen poängteras att 

värdeskapande kan ses ur två olika synvinklar, värdeutbyte och värdenyttjande. 

Värdeutbyte är det mer traditionella synsättet och innebär att konsumentvärde skapas 

genom de aktiviteter, tjänster och produkter som ett företag erbjuder. Det är med 

andra ord företaget som genom att kombinera och sammanställa olika komponenter till 

en slutprodukt, som skapar värde för konsumenten. Detta värdeskapande fenomen har 

benämningen varudominerad logik. Värdenyttjande syftar i sin tur på att konsumenten 

och företaget är samskapare av värde. I detta fall är skillnaderna mellan konsument och 

företag inte lika tydliga. Man utgår med andra ord från att det inte enbart är 

slutprodukten eller tjänsten som företaget erbjuder som skapar värde, utan att värde 

för kunden uppkommer vid själva användningen av produkten eller tjänsten. Detta har 

benämningen tjänstedominerad logik. (Vargo, Maglio och Akaka 2008:145-146) 
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Figur 6: Värdedominerad logik vs. Tjänstedominerad logik. Omarbetad version (Vargo, Maglio 
& Akaka 2008:148).  

Den tjänstedominerande logiken är grunden för värdeskapande inom tjänstesystem 

och har som utgångspunkt att värde skapas genom växelverkan med övriga intressenter 

och aktörer. Tjänstesystem innefattar samtliga resurser som finns att tillgå, så som 

produkter, teknologi, kunskap och information. Grundidén är att tjänstesystem i 

samarbete med och med hjälp av utbyte av tjänster och produkter med andra 

tjänstesystem, kan erbjuda ett större värde för konsumenten. Tjänstesystem är med 

andra ord effektiva samskapare av värde, som förlitar sig på övriga aktörer för att 

kunna erbjuda en slutprodukt som genererar värde. I och med detta kan företag 

koncentrera sig på att utveckla en viss tjänst eller produkt, för att sedan i samverkan 

med andra aktörer kunna erbjuda en så fördelaktig och välutvecklad slutprodukt som 

möjligt. (Vargo, Maglio & Akaka 2008:147-151)  

3.1.4  Kundens värdeskapande 

Det tredje synsättet gällande värdeskapande är att det är kunden själv som skapar 

värde. Den främsta skillnaden mellan samskapande av värde och kundens 

Varudominerad logik vs. Tjänstedominerad logik 

   Varudominerad logik  Tjänstedominerad logik 

Värdedrivare  Värde i utbyte   Värde i användning eller värde i  
       sammanhang  
Värdeskapare  Företaget. Ofta med  Företag, nätverkspartners, kunder  
   input från företag i  

distributionskedjan 
 
Värdeskapandeprocess Företaget bäddar in värde i ”varor”  Företag erbjuder värde genom  
   och ”tjänster”, värde tilläggs  marknadserbjudanden, kunden  
   genom att förbättra och öka  fortsätter den värdeskapande processen 
   egenskaper   genom användning  
 
Värdeavsikt  Öka förmögenheten för företaget Öka anpassningsförmåga,   
       överlevnadsförmåga och välbefinnande 
       genom tjänsten (tillämpad kunskap och  
       färdigheter) av andra 
 
Mätning av värde  Nominellt värde, pris mottaget  Anpassningsförmåga och   

i utbyte överlevnadsförmåga hos mottagaren 
 
Använda resurser  Primära resurser   Primära resurser, emellertid överförts  
       genom att bädda in dem i resursvaror 
 
Företagets roll  Producera och distribuera   Föreslå och samskapa värde, erbjuda   
   värde     tjänster 
 
Varornas roll  Enheter av produktion,  Fordon för resurser, möjliggör   
   resurser som det finns värde  företagskompetensfördelar  
   inbäddat i 
 
Kundernas roll  Att ”använda” eller ”förstöra” Samskapande av värde genom integration  
   värde som skapats av företaget mellan företagsresurser och 
       övriga privata- eller offentliga resurser.  
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värdeskapande är att samskapande av värde tar i beaktande samtliga aktiviteter inom 

nätverket, medan kunden i sin värdeskapande process endast påverkas indirekt av yttre 

faktorer och bestämmer vilka influenser och aktiviteter man är mottaglig för, samt på 

vilket sätt dessa tolkas. I detta fall utgår man från att det är det sätt på vilket kunden 

använder tjänsten som står som grund för värdeskapande. (Gummerus 2013:24) 

”Kundtjänstelogiken relaterar till hur kunder skapar värde för sig själv. Det är ett 

perspektiv på hur kunderna, genom att konsumera tjänsten, skapar värde.” [egen 

översättning] (Grönroos 2008:302). 

 

Ravald (2008:89) poängterar att det är kunden själv som genom de egna 

värdeskapande aktiviteterna, som innefattar att köpa och använda en produkt eller 

tjänst och kundens vardagliga handlingsmönster som värde skapas. Konsumenten har 

med andra ord en vilja att uppnå känslan av tillfredsställelse med hjälp av produkten 

eller tjänsten och den måste även fylla någon funktion i kundens liv. Den slutliga 

värdeupplevelsen baserar sig till stor del på den inre värdegrunden. Den inre 

värdegrunden påverkas sedan av en rad yttre faktorer, som exempelvis familj, vänner, 

omgivning, kultur, sociala normer, reklam och dylikt. (Ravald 2008:89;92)  

 

Grönroos poängterar vikten av att skapa hållbara och värdefulla kundrelationer för att 

på så sätt få lojala kunder. Genom att lyckas skapa en god relation upplever kunderna 

relationen i helhet som värdefull, framom att värdesätta de enskilda transaktionerna. 

På detta sätt kan man få kunden att välja att använda sig av företagets tjänster och 

produkter, trots att de eventuellt inte är de mest fördelaktiga som finns att tillgå på 

marknaden. Detta eftersom de värderar den relation de har med företaget. (Grönroos 

2004:107-108)  

 

Goda kundrelationer har blivit allt viktigare, i och med att konkurrensen på marknaden 

ökat. För företagets del leder värdeskapande till nöjda kunder, möjlighet till tillväxt och 

även mindre marknadsföringskostnader för företaget. Man behöver med andra ord inte 

satsa lika stora resurser på anskaffning av kunder, utan kan istället i huvudsak satsa på 

relationerna till de befintliga kunderna. (Naumann 1995:8) 

 

Kundrelationen kan med andra ord ses som en pågående process, under vilken 

företaget måste erbjuda kunderna något av värde för att de ska stanna kvar i relationen. 

På samma sätt som att relationen ses som en pågående process, måste också 

värdeskapandet ses som en process. Detta synsätt skulle innebära att kunder genom 
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sina dagliga aktiviteter vill uppnå ett specifikt mål, som de med hjälp av olika 

värdeskapande element och redskap har möjlighet att uppnå. (Grönroos 2004:107-108) 

 

Även Payne, Storback och Frow anser att kunden genom handlingar har för avsikt att 

nå ett visst mål i sin värdeskapande process. De resurser, information och kunskap som 

kunden har att tillgå, är nyckelfaktorer för kundens värdeskapande. För att ett företag 

ska kunna skapa värde för kunden är det viktigt att de fokuserar på kundrelationen 

framom utvecklandet av produktegenskaper. Kundens värdeskapande process är oftast 

en omedveten process som baseras på beteende, kognition och känslor. Det är således 

dessa faktorer som bestämmer på vilket sätt kunden upplever relationen. (Payne, 

Storbacka & Frow 2008:86)   

 

Ravald anser att kundens värdeskapande process går igenom olika faser. Till dessa hör 

värdeskapande aktiviteter, interaktion, bedömning och värdeupplevelse. De 

värdeskapande aktiviteterna innefattar att köpa, äga och använda en produkt eller 

tjänst, medan interaktionen med företaget och dess produkter och tjänster kommer till 

följd av de värdeskapande aktiviteterna. Därefter utvärderar och bedömer 

konsumenten tjänsten eller produkten och skapar på basen av denna bedömning en 

upplevelse som antigen ger upphov till värde och tillfredsställelse eller missnöje. 

(Ravald 2008:89;92) Gummerus (2013:24-25) hävdar att man kan utgå såväl från att 

se på kundens värdeskapande som en process, som att se att värde skapas genom 

praxis rutinmässiga handlingar  

 

Den kunddominerade värdeskapande logiken kritiserar synsättet gällande 

värdeskapandet som en aktiv process. Enligt den kunddominerade logiken baseras 

kundens värdeupplevelse till stor grad på såväl tidigare som pågående influenser och 

upplevelser. Värdeupplevelsen anses vara ett mycket komplext fenomen och baseras sig 

i stor utsträckning på kundens emotionella och mentala processer och kan även 

influeras av yttre faktorer, såsom vänner och familj. Eftersom kundens värdeskapande 

är invecklat och ett mångdimensionerat fenomen är det en stor utmaning för företaget 

att kartlägga vilka faktorer som leder till kundens värdeupplevelse. Detta försvåras 

ytterligare i och med att kunden själv många gånger inte kan förklara varför man 

värdesätter något, trots att man vet vilka de egna värderingarna är. (Heinonen, 

Strandvik & Voima 2013:113-114)  
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Figur 7: Från leverantörsdominerad logik till en kunddominerad logik. Omarbetad version 
(Heinonen & Voima 2013:113).  

Figuren ovan lyfter fram de mest grundläggande skillnaderna mellan 

leverantörsdominerad logik och kunddominerad logik. Den kunddominerade logiken 

riktar in sig på kundens värdeformation och att värde skapas inom kundens egen sfär, 

medan den leverantörsdominerade logiken menar att företaget och dess aktiviteter står 

som grund för kundens värdeskapande. Genom att utgå från den kunddominerade 

logiken och studera hur värde formas och vilka influenser i kundens liv som har en 

inverkan på värdeformationen, kan företaget identifiera vilka faktorer som ger upphov 

till kundens värdeupplevelse. (Heinonen, Strandvik & Voima 2013:114)  

 

Korkman (2006:26-27) frångår att se på värdeskapandet som en process och menar i 

sin tur att det är genom rutinmässiga handlingar som värde skapas för kunden. Han 

beskriver det som ”mer eller mindre rutinmässiga handlingar, som sätts igång av 

verktyg, know-how, bilder, fysisk plats, och ett föremål som utför handlingen” [egen 

översättning] (Korkman 2006:27). Schau, Muñiz och Arnould (2009:39-40) 

understöder även teorin gällande att värde skapas genom handlingar och menar att det 

bakom engagerade handlingar ligger värde. ”Rutiner ökar värde strukturellt genom att 

göra handlingar reproducerbara och upprepbara, vilket gör det möjligt för fler 

konsumenter att få större värde av märket.” [egen översättning] (Schau, Muñiz & 

Arnould 2009:40)  

Leverantörsdominerad logik     Kunddominerad logik  
Värdeskapandet är igångsatt av   Kunden sätter igång och dominerar  
tjänsteleverantören      värdeformationen  

 
HUR Värde skapas     Värde formas  
 Värdeskapande är baserat på en strukturerad   Värdeformation baseras på en  
 utvärdering      framväxande process  
 
VAR Värde skapas i interaktionen     Värde formas i kundens liv och ekosystem  
 
NÄR Värde skapas när företaget är aktivt   Värdeformationen äger rum i kundens  
       kontroll zon 
 
VAD Värdeskapande definieras av tjänsteleverantören  Värdeformation bestäms av kunden  
 Värde baseras på kunduppfattningen av   i förhållande till alternativ på multipla nivåer 
 värderbjudanden skapat av företaget  
 
VEM Värdeskapande är motvilligt     Värdeformation är också kollektiv och kan  
       vara delat 
 Värdeenheten är individuell och kan    Värdeenheten innehåller olika 
 bli grupperad      sammanställningar av aktörssegment  
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3.1.5  Kundens beslutsprocess 

För att förmedlingen ska kunna locka till sig kunder och möjliggöra värdeskapandet, är 

det även viktigt att man har kännedom om kundens beslutsprocess, vilka skeden den 

går igenom och vilka faktorer som påverkar beslutsprocessen. Detta är en viktig del 

främst eftersom förmedlingen på detta sätt kan skapa sig förståelse för varför kunden 

väljer ett alternativ framför ett annat, i detta fall varför privat försäljning eventuellt är 

ett mer fördelaktigt alternativ för kunden.  

 

John Dewey´s forskning från 1910-talet gällande konsumentbeteende hävdar att man 

måste se på konsumentbeteendet som en helhetlig process, istället för att undersöka 

det som en direkt handling. Han lyfter med andra ord fram vikten av att skapa sig en 

förståelse för såväl på vilket sätt man kommer fram till ett beslut, som för själva 

beslutet. Han ansåg att det fanns fem grundläggande skeden som en persons 

beslutsprocess går igenom.  

 

1. Problemigenkänning. Under det första steget inleds själva beslutsprocessen i 

och med att ett intresse eller ett behov väcks hos konsumenten.  

 

2. Sökande. Det andra skedet handlar om på vilket sätt man söker information och 

genom vilka källor man väljer att söka informationen. Man vill även undersöka 

vilken grad och på vilket sätt denna information påverkar konsumenten.  

 

3. Utvärdering av alternativen. Här sätts konsumentens utvärdering av 

alternativen igång. Det är även av intresse vilka kriterier konsumenten anser 

viktigast. Faktorer som vilka föreställningar och på vilket sätt man förhåller sig 

till de olika alternativen, samt på vilken nivå avsikten att köpa ligger, är även av 

intresse under detta steg.  

 

4. Val. Under det fjärde steget görs ett val på basen av de olika alternativen som 

finns att tillgå.  

 

5. Efterköpsbeteende. När konsumenten slutligen gjort sitt val, känner denne 

antingen sig tillfredsställd med det gjorda beslutet. Alternativt känner 

konsumenten ett tvivel på huruvida rätt beslut togs eller inte. (Engel & 

Blackwell 1982:23) 
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Beslutprocessen kan i sin tur kategoriseras beroende på hur involverad man är. Här 

särskiljer man två huvudgrupper beroende på graden av engagemang, nämligen 

högengagemang och lågengagemang. Vid lågengagemang är man inte lika engagerad i 

sökningsfasen, inte heller utvärderingen av de olika alternativen är en lika viktigt och 

komplex fas som under högengagemang. (Engel & Blackwell 1982:24) 

 

Figur 8: Den fullständiga modellen för beslutsprocessen vid högengagemang som visar utfallet 
av resultat. Omarbetad version (Engel & Blackwell 1982:500).  

Denna modell beskriver utförligt på vilket sätt beslutsprocessen påverkas av externa 

influenser, samt av olika interna variabler. Den rådande livsstilen, kulturella normer 

och värderingar, samt familj och andra sociala grupper, är faktorer som till en viss 

utsträckning påverkar konsumentens informationsbehandlings- och beslutsprocess. 

Även konsumentens motiv med ett eventuellt köp inverkar på det inledande 

problemigenkännandet. När konsumenten slutligen når ett resultat, känner denne sig 

antingen tillfredsställd eller missnöjd. Missnöje leder ofta tillbaka till den externa 

sökningsfasen, medan tillfredsställelse leder till att den redan existerande 

uppfattningen förstärks, eller omformas.  
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 Företagets värdefångande logik 3.2
Bowman och Ambrosini (2000:8) menar att värdefångande är avgörande för företagets 

konkurrensmöjligheter och överlevnad. ”Resurser kan vara kapabla att producera vinst, 

men om resursägaren, inte företaget, kan fånga detta bytesvärde, kommer företagets 

lönsamhet att lida.” [egen översättning] (Bowman & Ambrosini 2000:8). Ett problem 

inom värdefångande är att företag många gånger lägger för stort fokus på att överträffa 

konkurrenterna och på detta sätt fånga kundvärde, istället för att fokusera på att 

behålla värdet inom företaget. Många gånger försvinner det kundvärde som företaget 

lyckats fånga på grund av höga leverantörskostnader. I detta fall är det främst 

leverantören som gynnas av kundvärdet. För att förhindra att värde går förlorat är det 

därför inte enbart med de egna kunderna som företaget måste förhandla, utan i hög 

grad även med ägarna av de resurser som företaget är beroende av. Företagets vinst är 

med andra ord beroende av priset det måste betala för resurser och priset de erhåller av 

kunder. (Bowman & Ambrosini 2000:8-9) 

 

För att kunna fastställa hur man fångar värde och innebörden av värdefångande, är det 

nödvändigt att särskilja på begreppen användningsvärde och bytesvärde inom 

värdeskapande. Användningsvärde syftar på hur en specifik produkts eller tjänsts 

egenskaper ger nytta åt kunden, medan bytesvärde är det monetära belopp som betalas 

mellan företag och kund för användningsvärdet. Exempelvis det penningbelopp som 

kunden betalar företaget i utbyte mot en produkt eller tjänst. Monetärt värde är i sin 

tur det penningbelopp som en kund är beredd att betala för en tjänst eller en produkt. 

(Bowman & Ambrosini 2000:4; Bowman & Ambrosini 2009:480; Lepak, Smith & 

Taylor 2007:181-182) 

 

Användningsvärde är med andra ord något som företaget med hjälp av tjänster eller 

produkter kan erbjuda kunden. Företagets slutprodukt i sig kan inte skapa 

användningsvärde, men enskilda komponenter inom tjänsten eller produkten kan 

däremot innehålla användningsvärde. Dessa komponenter sammanfogas i sin tur av 

företagets anställda. Nytt användningsvärde kan inte skapas av enskilda 

produktkomponenter, däremot kan nytt användningsvärde skapas genom mänskliga 

insatser. Med andra ord kan en komponent tillsammans med en människas kunnande 

skapa nytt och större användningsvärde. (Bowman & Ambrosini 2009:481;489)  

 

För att kunna fånga värde krävs det att användningsvärdet och bytesvärdet står i 

proportion till varandra. Därför är det inte rimligt att exempelvis användningsvärdet är 

betydligt högre än bytesvärdet. Med andra ord att företagets produkt- eller 
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tjänsteinsatser kräver mer ekonomiska resurser än det penningbelopp som kunden 

betalar för dem, eller vice versa. (Lepak, Smith & Taylor 2007:187)  

 

För att ett företag ska kunna skapa bytesvärde, är det viktigt att veta vilka komponenter 

och aktiviteter som ska användas och hur de ska se ut och sammanfogas med varandra 

för att skapa användningsvärde för kunden. Dessa aktiviteter innefattar produktion, 

försäljning, service, logistik och dylikt. Genom att fånga så stort bytesvärde som möjligt 

i relation till det användningsvärdet företaget levererar kunden, kan företaget 

maximera sin intäkt. (Bowman & Amrosini 2009:487) Bytesvärde uppkommer för 

företaget när en kund köper företagets tjänst eller vara och bakom företagets inkomst 

står det arbete som utförts av de anställda. Inkomsten storlek är i sin tur differensen av 

samtliga resurser som använts för att skapa användningsvärde och bytesvärdet. 

(Bowman & Ambrosini 2000:4-5)  

 

Ifall ett företag lyckas skapa nytt användningsvärde genom att modifiera komponenter, 

omorganisera aktiviteter eller utvidga produktens eller tjänstens användningsområden, 

kan företaget skapa sig ett högre ekonomiskt bytesvärde. Detta sker när utbudet är 

mindre än efterfrågan på marknaden. I samband med att nytt användningsvärde 

skapas och det finns ett efterfrågeöverskott, ökar i regel konkurrensen. Övriga 

marknadsaktörer vill ta del av det nya användningsvärdet vilket i sin tur leder till att 

utbudet och efterfrågan så småningom möter varandra och bytesvärdet minskar. När 

detta sker måste företaget som skapat det nya användningsvärdet dela med sig av 

bytesvärdet åt konkurrenterna. (Lepak, Smith & Taylor 2007:187)    

 

Fördelen med ökad konkurrens är att företagen ständigt måste komma på nya och 

innovativa lösningar, produkter och tjänster för att skapa fördelar gentemot 

konkurrenterna. Detta gynnar till stor grad kunderna, eftersom företagets produkter 

och tjänster håller en hög nivå till ett konkurrenskraftigt pris. I samband med 

konkurrens ökar även kundens vilja att genom nya innovativa lösningar skapa 

mervärde. Företag och dess anställda lyckas fånga största möjliga värde genom att 

utforma en produkt, tjänst eller ett arbetssätt som konkurrenterna inte kan kopiera. 

Med andra ord något unikt och attraktivt för kunden. På detta sätt lyckas man med att 

skapa nytt användningsvärde, samtidigt som man förhindrar värdeläckage. Företaget 

tvingas alltså inte att dela med sig av det höga bytesvärdet med övriga 

marknadsaktörer. (Lepak, Smith & Taylor 2007:187-188)  
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För att få kunden att välja ett visst företags tjänst eller produkt krävs det att kunden 

upplever någon fördel med att välja en produkt framför en annan. En dylik fördel kan 

bland annat vara en effektivare och mer tilltalande marknadsföring, egenskaper hos 

produkten eller tjänsten som tilltalar kunden mer eller ett lägre pris. Ifall företaget 

väljer att bjuda ut en produkt till ett lägre pris än konkurrenterna, måste företaget 

minska på produktionskostnaderna utan att göra kompromisser gällande produktens 

kvalitet eller egenskaper. Fördelar kan som tidigare konstaterats, uppnås genom att 

erbjuda något unikt. Slutprodukten i sig behöver inte nödvändigtvis vara unik, det 

unika kan vara en viss produktionsmetod, en anställds kunskap eller en 

produktegenskap som följaktligen skapar konkurrensfördelar. (Bowman & Ambrosini 

2000:6)    

  

Nivån på bytesvärdet bestäms i stor utsträckning av hur beroende kunder anser sig 

vara av en tjänst eller produkt. Ifall beroendet upplevs som stort, är kundens 

förhandlingsstyrka oftast svag. En lojal kund som har ett starkt förhållande till 

företaget kan däremot stärka förhandlingsstyrkan hos kunden, eftersom man i detta 

fall exempelvis anser det orimligt att betala ett högre pris än man vanligtvis gjort. Detta 

leder i sin tur till lägre förhandlingsstyrka för företaget. Om kunden däremot är mycket 

lojal när det gäller ett visst märke, har företaget en bättre förhandlingsstyrka och 

möjlighet att erhålla ett högre pris. (Bowman & Ambrosini 2009:491) För att ett märke 

ska vara attraktivt och ha ett högt användningsvärde, krävs det att kunden kan 

associera märket med företagets tjänster eller produkter, samt att företagets 

marknadsföring är tilltalande för kunder. (Bowman & Ambrosini 2000:5)  

 

Soman och N-Maran poängterar i sin tur att man måste fundera över vilka metoder 

man ska använda sig av för att omvandla kundvärdet till värde för företaget. Detta kan 

företaget göra genom att öka pressa upp efterfrågan och skapa en större betalningsvilja 

hos konsumenten, öka på användningsmängden av tjänsten eller produkten, få kunden 

att konsumera oftare, skapa en större lojalitet mellan kunden och företaget och bidra 

till ett positivt word of mouth som gör att kunderna rekommenderar andra att använda 

sig av företagets tjänster eller produkter. (Soman & N-Maran 2010:36) 
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4 SAMMANFATTNING AV TEORIN 

Konceptet affärsmodell har blivit ett återkommande fenomen och uppbyggnaden av en 

effektiv och unik affärsmodell har kommit att få en alltmer central roll för företagets 

framgång. Detta ledde även till att företag kunde differentiera sig med hjälp av 

affärsmodellen, framom att differentiera sig med unika produkter och tjänster. 

Affärsmodellens relevans ökade speciellt på 1990-talet, när användningen av internet 

ökade och förändrade affärslandskapet. I samband med att affärsmodellens popularitet 

ökat har även diskussionerna gällande vilka faktorer en affärsmodell egentligen ska 

innehålla vuxit fram. De flesta undersökningar har lyckats enas om att affärsmodellen 

ska innehålla företagets samtliga komponenter, såväl interna som externa och hur de 

står i relation till varandra.  

 

Internets utbredning och ökade popularitet gjorde att fastighetsförmedlingens centrala 

roll som förmedlare och marknadsförare av bostäder inte var lika självklar som förut. 

Privata försäljare trädde in i fastighetsbranschen och ny konkurrens skapades. I 

samband med detta förändrades affärslandskapet och det blev viktigt för förmedlingen 

att omtolka sin roll på marknaden och sin affärsmodell för att fortsättningsvis vara ett 

attraktivt alternativ för kunden. Genom att utforma såväl de yttre som inre 

aktiviteterna i förmedlingens verksamhet så man differentierar sig från den privata 

försäljningen, kan fastighetsförmedlingen skapa en värdeupplevelse och större fördelar 

för kunden.        

 

Med hjälp av affärsmodellen kan företaget realisera sin strategi och taktik och 

konkurrera på marknaden samtidigt som man förbereder sig för marknadens 

utveckling och framtida efterfrågan. Med hjälp av en välbyggd affärsmodell kan man 

med andra ord ha en snabbare reaktionsförmåga på framtida marknadstrender. För att 

kunna bygga en affärsmodell måste företaget först kartlägga vad företaget ska leverera, 

vem kunden är, vilka samarbetspartnerna och konkurrenterna är, hur företaget ska 

sälja, tjäna pengar och leverera och på basen av detta sedan utforma en affärsidé. Trots 

att det inte finns något allmänt accepterat affärsmodellskoncept, kan man på basen av 

forskning fastställa fyra av affärsmodellens huvudkomponenter, nämligen företagets 

kärnlogik, strategiska val, skapande och fångande av värde och värdenätverk.  

 

Eftersom privat försäljning blivit en trend och en konkurrent på fastighetsmarknaden, 

är det nödvändigt att ta detta faktum i beaktande när fastighetsförmedlingen utformar 
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sin affärsmodell. Utöver detta är det viktigt att förmedlingen kartlägger hur 

tjänsteerbjudandena ska utformas så att de ska vara värdefulla och attraktiva för 

kunden, vilka övriga aktörer som är fördelaktiga att länka till sitt nätverk och hur man 

genom sin verksamhet tar vara på det skapade värdet och uppnår lönsamhet.   

 

Trots att man vet vilka komponenter en affärsmodell ska innehålla, finns det en del 

utmaningar vid uppbyggnaden av en konkurrenskraftig affärsmodell. Inledningsvis är 

det viktigt att företaget har en klar strategi och att kärnlogiken inte baserar sig på 

felaktiga antaganden eller framtidsutsikter. Det är även viktigt att företaget tar i 

beaktande samtliga områden inom kärnlogiken när man utformar en strategi, så att 

man inte enbart ser till enskilda delar. Man måste med andra ord beakta samtliga 

verksamhetsområden när man utformar strategin, eftersom ett strategiskt beslut inom 

ett område har en direkt inverkan på ett annat område. En annan nyckelfaktor när man 

bygger affärsmodellen är att företaget lyckas skapa sig en bild av hur värde skapas för 

kunden. Vidare är det viktigt att veta hur man ska ta till vara det skapade värdet så man 

kan förhindra att det skapade värdet går till spillo. Att bygga upp ett värdenätverk 

innehållande samarbetspartners som företaget har nytta av samtidigt som man 

ständigt beaktar eventuella förändringar, är också en utmaning vid uppbyggnaden av 

affärsmodellen.  

 

Värdeskapande visade sig ha en mycket viktig roll för företaget och dess 

konkurrenskraft. Genom att skapa värde för kunden kan företaget erhålla lojala 

återkommande kunder samtidigt som man skapar värde för företaget och maximerar 

vinsten. Genom att erbjuda kunden något värdefullt som kunden inte själv kan 

åstadkomma, med hög användbarhet och med större fördelar är de konkurrerande 

alternativen, möjliggörs skapandet av starka kundrelationer. Att värdeupplevelsen 

överensstämde med, alternativt överträffade värdeförväntningen, visade sig vara 

avgörande för att kunden skulle känna tillfredsställelse med tjänsten eller produkten 

företaget erbjöd och därmed vända sig till företaget när framtida behov uppstod. Att 

fastighetsförmedlingen genom sina tjänsteerbjudanden möjliggör värdeskapande för 

kunden är av stor betydelse eftersom kunden i dagsläget kan förmedla, sälja och köpa 

bostäder på egen hand. Fastighetsförmedlingen kan därmed inte enbart förlita sig på 

de tjänsteerbjudanden och arbetsmetoder man använt sig av förut, utan måste erbjuda 

en tjänst som är värdefull och som kunden inte kan åstadkomma på egen hand.    

 

Eftersom värdeskapande visade sig vara ett väldigt omdiskuterat fenomen och det 

fanns olika syn på vilka som var delaktiga och i hur stor grad, var det initialt viktigt att 
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identifiera vilka de värdeskapande aspekterna var. Enligt de första värdeteorierna var 

det företaget och dess verksamhet som skapade värde för kunden. Senare forskning 

hävdade att man inte kan exkludera kunden från den värdeskapande processen, och 

ansåg därför att värde skapas tillsammans av företaget och kunden. De nyaste 

undersökningarna motsatte sig de tidigare synsätten och menade i sin tur att värde är 

något som kunden skapar genom att köpa och använda sig av företagets tjänster och 

produkter. Företaget kan med andra ord inte skapa värde för kunden, utan genom sina 

tjänster och produkter erbjuda värdeskapande för kunden.   

 

Teorier som hävdade att företaget genom sin verksamhet, sina tjänster och produkter 

skapar värde, ansåg att man bör utgå från att det är företagets processer och aktiviteter 

som skapar värde. Med hjälp av att utforma en värdekedja som innefattar samtliga 

värdeskapande processer och aktiviteter inom företaget, har företaget som mål att 

sammankoppla sin värdekedja med konsumentens värdekedja. Senare forskning 

hävdade i sin tur att det inte enbart går att utgå från värdekedjan, utan att man måste 

tillämpa ytterligare två modeller, value shops och värdenätverk för att förstå hur 

företag kan leverera värde. Detta främst på grund av att alla företag och branscher inte 

kan tillämpa samma modell när de utformar sin verksamhet. Value shop modellen har 

som mål att genom problemlösning leverera värde, medan värdenätverk innebär att 

företaget med hjälp av teknologiska lösningar länkar samman kunder med samma 

intresse.  

 

Samskapande av värde flyttade i sin tur fokus från att det enbart är företaget som 

skapar värde, till att värde skapas genom kundens värdeskapande processer och de 

tjänster och produkter som företaget erbjuder. Värdeskapande kan i detta fall ses ur två 

olika synvinklar, nämligen värdeutbyte, som syftar på att värde för kunden skapas 

genom de tjänster och produkter som ett företag erbjuder, och värdenyttjande, med 

vilket man i sin tur menar att värde uppkommer vid användning av produkten eller 

tjänsten. Värdeutbyte utgår från en varudominerad logik, medan värdenyttjande utgår 

från en tjänstedominerad logik. Den tjänstedominerande logiken är mest använd inom 

tjänstesystem där man utgår från att värde skapas genom interaktion mellan olika 

aktörer. Grundidén är i detta fall att man genom samarbete utbyter kunskap, tjänster 

och produkter för att få till stånd en så konkurrenskraftig och för kunden fördelaktig 

tjänst som möjligt. De är med andra ord samskapare av värde som har som mål att 

erbjuda en slutprodukt som skapar större värde för konsumenten.  
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Den nyaste forskningen inom värdeskapande hävdar i sin tur att värde varken skapas 

av företaget eller genom ett samspel mellan företag och kund, utan att det är kunden 

och dess värdegrund som skapar värde. I detta fall bestämmer kunden vilka influenser 

den är mottaglig för och hur influenserna tolkas och värde skapas genom att kunden 

använder produkten. Denna kunddominerade logik menar att värdeskapandet är en 

komplex process som i stor grad påverkas av såväl yttre influenser, upplevelser, som 

kundens inre emotionella och mentala processer. Den värdeskapande processen går 

igenom olika faser, så som värdeskapande aktiviteter, interaktion, bedömning och 

värdeupplevelse. En del av de kunddominerade värdeskapande teorierna menar att 

värde uppstår genom rutinmässiga handlingar och att värdeskapandet möjliggörs 

genom att handlingarna går att upprepa och reproducera. 

 

Fastighetsförmedlingens uppgift är i detta anseende att utforma sina tjänster och 

erbjudanden så att det möjliggör värdeskapande för kunden. Förmedlingen måste med 

andra ord skapa sig en bild av hur verksamheten och tjänsteerbjudandena borde 

utformas så att kunden genom användning av tjänsten och de egna handlingarna kan 

skapa värde. För att kunden ska kunna skapa värde krävs det även att förmedlingen 

erbjuder något som inte kunden kan åstadkomma på egen hand, i detta fall att 

försäljning och köp av bostäder via förmedling är mer fördelaktigt än privat 

bostadsförsäljning.    

 

Konsumentens beslutsprocess var även viktig att redogöra för, eftersom det för 

fastighetsförmedlingen främst är viktigt att veta vilka skeden beslutsprocessen går 

igenom, vilka faktorer dessa skeden påverkas av och vad som leder till att konsumenten 

väljer ett alternativ framför ett annat. Man kunde konstatera att beslutsprocessen gick 

igenom skeden som problemigenkännande, sökande, utvärdering av alternativen, val 

och efterköpsbetéende. Utöver detta kunde man konstatera att beslutsprocessen kan 

kategoriseras beroende på hur engagerad konsumenten är.   

 

För företagets överlevnad räcker det inte enbart med att skapa värde, företaget måste 

även veta på vilket sätt de ska fånga och ta tillvara det skapade värdet. Företag som 

lägger stort fokus på att fånga värde genom att överträffa konkurrenterna, istället för 

att fokusera på att bevara värdet inom företaget går oftast miste om värdet de lyckats 

skapa. Det visade sig även vara viktigt att inte enbart förhandla med kunder, utan 

förhandlingar med samarbetspartners som ledde till goda resultat var viktiga för att 

behålla värde inom företaget. Att användningsvärdet och bytesvärdet stod i relation till 

varandra är även en nyckelfaktor till att fånga värde. Användningsvärdet är den nytta 
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kunden upplever att en tjänst eller en produkt ger, medan bytesvärde är den betalning 

företaget får i utbyte. Fastighetsförmedlingen kan med andra ord inte enbart fokusera 

på att erbjuda så fördelaktiga tjänster som möjligt för kunden ifall det inte bidrar till 

lönsamhet för förmedlingen. Även val av samarbetspartners är en väsentlig del. Ifall 

samarbetet enbart gynnar den egna kunden och samarbetspartnern, är det stor orsak 

att utvärdera om samarbetet överhuvudtaget är lönsamt för förmedlingen.      

 

Ju högre användningsvärde och nytta konsumenten upplever, desto högre bytesvärde 

får i regel företaget. Genom att komma på nya innovativa lösningar och skapa nytt 

användningsvärde, kan företaget differentiera sig från konkurrenterna och få ett högre 

ekonomiskt utbyte. När nytt användningsvärde skapas ökar oftast konkurrensen, 

eftersom övriga aktörer vill ta del av det nya värdet och den ökade efterfrågan. Ifall 

företaget lyckas skapa en produkt, en tjänst eller komponenter som är svåra för andra 

företag att reproducera, kan man skapa sig en stor konkurrensfördel och behöver 

eventuellt inte dela med sig av bytesvärdet åt konkurrenterna. I detta fall förhindrar 

man värdeläckage på ett effektivt sätt. För att kunden ska välja att använda sig att ett 

visst företags produkt, kräver det att de upplevda fördelarna hos deras tjänst eller 

produkt är större än hos konkurrerande företag. Bytesvärdet är även i regel högre ifall 

konsumenten är lojal till ett visst företag, ett visst märke, eller är högt beroende av en 

produkt. I detta fall är konsumentens förhandlingsstyrka svag och företaget kan erhålla 

ett högt bytesvärde.    

   

Eftersom avhandlingen koncentrerar sig på marknadsföringen av en tjänst, var det 

fortsättningsvis viktigt att utreda vad en tjänst egentligen är och vilka kvalitativa 

aspekter en tjänst bör innehålla för att konsumenten ska ha möjlighet att uppleva dem 

värdefulla. Vi kunde konstatera att tjänster är processer och är delvis inte påtagliga. 

Kunden är även delaktig i tjänsteprocessen, och produktionen och konsumtionen eller 

upplevelsen sker delvis samtidigt.  

 

Kvalitetsupplevelsen baserar sig inte enbart på tjänstens slutresultat, utan på hela 

tjänsteprocessen. Det är med andra ord viktigt att hela tjänsteprocessen upplevs 

positivt, framom att enbart enskilda delar av den bidrar till en positiv upplevelse hos 

konsumenten. Eftersom företaget och kunden oftast har olika syn på vad en kvalitativ 

tjänst ska innehålla, är det för företaget viktigt att se på kvalitetsupplevelsen ur 

kundens synvinkel. Den totala upplevelsen kan delas in i tre kategorier: teknisk 

kvalitet, funktionell kvalitet och organisationsprofil. Den tekniska kvaliteten syftar på 

slutresultatet, med andra ord vad kunden får, medan den funktionella kvaliteten ser på 
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hur den totala processen upplevs och organisationsprofilen återspeglar företagets 

image. Den upplevda kvalitetsbilden baserar sig i sin tur på de förväntningar 

konsumenten har, förtagets image och tidigare erfarenheter. Faktorer inom företaget 

som hade inverkan på kvalitetsuppfattningen hos konsumenten var pålitlighet, 

reaktionssnabbhet, sakkunskap, tillgänglighet, bemötande, kommunikation, 

tillförlitlighet, säkerhet, förståelse och påtaglighet.  

 

Fastighetsförmedlingen behöver med andra ord se till att inte enbart slutresultatet, i 

detta fall försäljningen av bostaden upplevs positiv, utan samtliga delar inom 

tjänsteprocessen måste vara av god kvalitet för att kunden ska få en positiv 

tjänsteupplevelse. Till dessa hör allt från den första kontakten med förmedlingen, 

värdering av bostaden, prissättning, provisionskostnader, marknadsföring, kontakt 

under tjänsteprocessen, visningar av bostaden, de juridiska aspekterna inom 

bostadsförsäljning och den slutligen försäljningen av bostaden. 
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5 UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING OCH 

GENOMFÖRANDE 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för den empiriska undersökningen, dess 

uppläggning och genomförande. Därefter kommer jag att presentera min intervjuguide 

och resultatet av min undersökning. 

 Forskningsansats 5.1
Odmans definition för förförståelse är `Som svar på frekventa eller vardagliga 

förekomster, har individer utvecklat en förförståelse för att undvika att behöva besvära 

sig med tolkningen av dessa händelser. Sinnesintryck, tolkning, förståelse och språk 

sammanfogas omedelbart, vilket gör det omöjligt att identifiera separata faser.´ 

(Gummesson 2000:58). Enligt Gummesson (2000:58) underlättar även förförståelse 

forskarens arbete, eftersom man inte behöver spendera tid på att samla in 

grundläggande information. Förförståelse och erfarenhet kan därmed anses vara viktigt 

och fördelaktigt för undersökningens resultat.  

 

Eftersom jag arbetat på en fastighetsförmedling i över ett års tid, har jag en 

förförståelse för hur en fastighetsförmedlings verksamhet ser ut och vilka 

arbetsmetoder man använder sig av. Jag har även en viss förförståelse för hur kunder 

upplever försäljning via fastighetsförmedling. Min utgångspunkt när jag påbörjade min 

avhandling var med andra ord den information och den kunskap jag fått under tiden 

jag arbetat på fastighetsförmedlingen.  Den teoretiska referensramen har bidragit med 

ytterligare information och det är på basen av min förförståelse och den teori jag 

använt mig av jag haft som grund för den empiriska studien. Min förförståelse har även 

gjort att jag inte haft orsak att utföra en mer omfattande empirisk studie för att samla 

in grundläggande information.  

 

Forskning som inkluderar både teori och empiri kan delas in i tre kategorier. Dessa 

forskningskategorier är induktion, deduktion och abduktion. Med induktion avses att 

man genom forskning har som mål att utforma en egen teori. Med andra ord baserar 

man teorin på de företeelser man valt att studera. Risken när man inte utgår från 

tidigare teorier är att resultatet av forskningen har en stor subjektiv prägel, samt att 

den teori som utformas är en generalisering av endast en viss människogrupp eller en 

viss tidpunkt. (Patel & Davidsson 2003:23-24) ”Vid induktiv forskning är det däremot 
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observationer och analyser av fenomen som leder fram till hypoteser och eventuellt nya 

teorier.” (Befring 1994:14).  

 

Forskningsansatsen i denna avhandling är av deduktiv art. Med deduktiv forskning har 

man som mål att med existerande teorier som grund undersöka hur enskilda fall ter sig 

i verkligheten. (Patel & Tebelius 1987:17) ”Utgångspunkten är en teori, ur vilken man 

härleder hypoteser som sedan styr forskningsprocessen.” (Befring 1994:14). Genom 

deduktiv forskning önskar man hitta allmänna förklaringar som baserar sig på likheter 

i de fall man undersöker. Det vill säga man testar teorier med hjälp av forskning. 

(Befring 1994:13-14) Den deduktiva forskningsansatsen har även som mål att göra 

forskningen mer objektiv. Eftersom teorier och hypoteser är det du baserar din 

empiriska undersökning på, hur du tolkar den insamlade informationen och hur du 

sedan jämför teorier med resultat för att nå en slutsats, förstärks objektiviteten i 

forskningen istället för att göra den mer subjektiv. (Patel & Davidson 2003:23-24) 

 

Abduktiv forskning innefattar såväl induktiva som deduktiva forskningsmetoder. I 

detta fall utgår forskaren från ett visst fall och dess mönster, på basen av vilket han 

sedan utformar teoretiska hypoteser på. Efter detta är arbetssättet av deduktiv art, då 

ytterligare undersökningar görs i hopp om att förstärka och vidga de tidigare utformade 

teoretiska hypoteserna. (Patel & Davidson 2003:24)  

 

I mitt fall har det varit såväl min förförståelse som de teorier jag använt mig av som 

varit grunden till min deduktiva forskning. Mitt mål med den empiriska forskningen 

har därmed huvudsakligen varit att hitta samband mellan bostadsförsäljares 

resonemang gällande försäljningsmetod, samtidigt som jag kunnat koppla dessa 

resonemang till min förförståelse och den teoretiska referensramen. Genom att göra 

detta har jag haft som mål att få en sanningsenlig bild av situationen, samtidigt som jag 

velat få svar på min inledande frågeställning angående hur en fastighetsförmedling ska 

bygga sin affärsmodell för att den ska vara konkurrenskraftig och värdeskapande.   

 Undersökningsmetod 5.2
Det finns två typer av undersökningsmetoder man kan använda sig av för att samla in 

information. Vid val av forskningsmetod utgår man från vilket forskningsproblemet är. 

Den ena metoden är av kvantitativ art, medan den andra är kvalitativ. Med kvantitativa 

studier har man som mål att samla in mätbar data som kan presenteras i sifferform. 

För att kunna använda sig av en kvantitativ studie måste informationen som samlas in 

innehålla värden som kan jämföras med varandra. Forskningen har som mål att 
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presentera objektiva resultat framom subjektiva. Den kvantitativa 

undersökningsmetoden måste även vara reproducerbar och under dessa upprepningar 

komma fram till samma resultat som under tidigare mätningar. (Patel & Davidsson 

2003:98; Patel & Tebelius 1987:45)    

 

Undersökningen jag ämnar utgöra är av kvalitativ art. Varför jag valt en kvalitativ 

undersökningsmetod, beror på att man genom en kvalitativ undersökning samlar in, 

tolkar och analyserar information som inte kan uttryckas i sifferform. (Lekvall & 

Wahlbin 1993:139-144) Med hjälp av kvalitativ undersökningsmetod har man för avsikt 

att få svar på frågor som vad, hur och varför. (Saunders et al. 2009:321) Jag vill även 

föra en öppen diskussion med informanterna och använder därmed ett kvalitativt 

angreppssätt, för att skapa utrymme för tolkning, resonemang och åsikter hos 

konsumenten. (Patel & Davidsson 2003:78) 

 Intervju 5.3
Den kvalitativa intervjun når bäst resultat genom att föra ett ostört samtal mellan 

intervjuaren och personen som blir intervjuad, under vilken man tar upp ämnen som 

intervjuaren önskar få svar på. Innan man utför intervjuer är det viktigt att man 

förbereder sig väl och har ett klart problemområde. För att få ett så bra resultat som 

möjligt av intervjuerna är det även viktigt att på förhand bestämma hur intervjun ska 

läggas upp, vilka ämnen som ska diskuteras och även hur man på basen av intervjuerna 

ska kunna analysera och slutligen komma fram till ett resultat. En annan aspekt som 

måste tas i beaktande är att välja personer som har ett intresse för det ämne som 

diskuteras. På basen av intervjun ska man sedan kunna skapa förståelse för hur den 

intervjuade upplever det ämne som fokus ligger på. (Trost 2005:46-48; Olsson & 

Sörensen 2007:80-81) 

 

Genom kvalitativa intervjuer vill man få svar på kvalitativa aspekter och deskriptiva 

aspekter. Kvalitativa aspekten syftar på att man genom diskussion och med den 

intervjuades livsvärld som bakgrund vill få detaljerade beskrivningar om ämnet. Dessa 

beskrivningar ska sedan vara tillräckliga för att intervjuaren ska ha möjlighet att tolka 

dem och nå resultat. Ytterligare vill man få information om hur den intervjuade känner, 

tänker och handlar, vilket ger svar på den deskriptiva aspekten. En annan viktig aspekt 

är att intervjuaren håller sig neutral och inte ställer ledande frågor så man undviker att 

påverka den intervjuade. Detta är viktigt för att få så sanningsenliga svar som möjligt. 

(Olsson & Sörensen 2007:81-82) 
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 Urvalet 5.4
Eftersom jag är intresserad av att skapa en bild av hur en konsument resonerar 

gällande privat försäljning gentemot försäljning via fastighetsförmedling, har jag valt 

att med hjälp av en intervjuguide föra en öppen diskussion med sju personer som 

nyligen sålt sin bostad eller som försäljning är aktuell för. Detta eftersom jag anser att 

jag med hjälp av denna metod får en så sanningsenlig bild som möjligt av situationen 

och resonemangen. Intervjuguiden finns som bilaga sist i avhandlingen. Eftersom jag 

inte har för avsikt att enbart kartlägga en viss åldersgrupps synsätt, har jag medvetet 

valt informanter i olika ålder. Jag har även valt ut personer som säljer olika 

bostadstyper, så som radhus, parhus, höghus och egnahemshus, för att få en klarare 

och mer sanningsenlig bild av bostadsförsäljning i största allmänhet, framom 

försäljning av en viss typ av bostad. 

 

För att få en bredare förståelse för bostadsförmedlingens roll och hur den bör utforma 

sin affärsmodell har jag även valt att i min undersökning undersöka köparens 

resonemang kring bostadsköp via förmedling kontra privatperson. Detta, eftersom jag 

anser att denna parts åsikter kan spela en roll i undersökningens utfall och resultat. Jag 

har valt att använda mig av samma personer som deltog i diskussionen gällande 

bostadsförsäljning, eftersom samtliga har för avsikt att köpa ny bostad och 

resonemangen därmed är aktuella.  
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6 PRESENTATION OCH ANALYS AV DEN EMPIRISKA 

UNDERSÖKNINGEN 

Detta kapitel inleds med en presentation och en sammanfattning av de kvalitativa 

intervjuerna. Därefter presenteras en konklusion av den empiriska delen och en 

sammankoppling till den teoretiska referensramen.  

 Presentation av det empiriska materialet  6.1
Informanterna som ingått i min studie är män och kvinnor mellan 25 och 65 år som 

samtliga har erfarenhet av försäljning av bostad. Att bostadsförsäljning varit aktuellt 

har varit viktigt, eftersom jag på detta sätt kan försäkra mig om att resonemangen kring 

försäljning av bostad är aktuella. Jag har även medvetet valt både män och kvinnor från 

olika åldersgrupper som har erfarenhet av både privat försäljning och försäljning via 

förmedling, samt försäljning av olika typer av bostäder, så som radhus, parhus, 

egnahemshus och höghuslägenhet. Detta har jag gjort på grund av att jag inte haft för 

avsikt att undersöka en viss åldersgrupps eller ett visst köns resonemang, inte heller 

försäljning av en viss typ av bostad.  

 

Informanterna: 

Privat försäljning, kvinna, 27 år, parhuslägenhet  

Privat försäljning, man, 27 år, höghuslägenhet  

Privat försäljning, man, 29 år, radhuslägenhet  

Privat försäljning, kvinna, 30 år, höghuslägenhet  

Försäljning via förmedling, kvinna, 25 år, höghuslägenhet  

Försäljning via förmedling, kvinna, 53 år, egnahemshus  

Försäljning via förmedling, man, 65 år, egnahemshus  

 

Eftersom jag använde mig av samma intervjuguide under samtliga intervjuer, har jag 

valt att sammanställa svaren informanterna bidrog med under varje ställd fråga. Detta 

har jag gjort för att ge en så tydlig situationsbild som möjligt av informanternas synsätt 

på bostadsförsäljning. Jag kommer lyfta fram tankesätt och synpunkter hos enskilda 

informanter, samtidigt som jag redogör för likheter i informanternas tankegångar. 

Genom att göra detta har jag för avsikt att ge läsaren en så sanningsenlig och mångsidig 

bild som möjligt.      
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Hur behovet att sälja sin bostad uppstod 

För samtliga bostadsförsäljare hade försäljning blivit aktuell till följd av att de hittat en 

ny bostad eller skulle flytta till annan ort. För en del var detta första gången de sålde sin 

bostad, medan andra hade gjort det en eller flera gånger tidigare.  

 

Vad innebär bostadsförsäljning 

Samtliga informanter upplevde att försäljningen av den egna bostaden innebar väldigt 

mycket arbete. Inte enbart med själva flyttandet och packandet, utan även med allt vad 

försäljning innebär. ”Mycket arbete, väldigt tidskrävande och en hel del man måste ha 

koll på.”. De nämnde faktorer som att inte hitta köpare tillräckligt snabbt och att inte få 

det pris man önskar. De personer som redan hittat ny bostad innan den egna var såld 

upplevde en eventuellt utdragen försäljning och stor prissänkning som ett stort 

stressmoment.   

   

Vad som är viktigt vid bostadsförsäljning 

Informanterna var eniga om att en relativt snabb försäljning till ett försäljningspris de 

kände sig nöjda med var av stor vikt. Detta speciellt ifall en ny bostad redan var köpt. I 

regel var de personer som redan hittat ny bostad mer villiga och mer tillmötesgående i 

frågan om en prissänkning, än de försäljare som fortfarande sökte efter ny bostad. 

Rädslan att under en längre tid äga två bostäder var i många fall stor. Detta på grund av 

de ökade kostnader, så som lånekostnader, hyror och dylikt som detta skulle innebära. 

Trots detta var det viktigt att de efter försäljningen kände sig nöjda med det pris det 

erhöll för bostaden. ”Jag tycker att det är viktigt att man får det att gå relativt snabbt 

och att man får ett hyggligt pris. Att det går ganska snabbt är speciellt viktigt om man 

hittat en ny bostad före man fått sin egen bostad såld.”.  

 

Utöver detta var det även viktigt att allt gick rätt till juridiskt. Att alla avtal var gjorda 

korrekt så att det inte uppstår problem eller oklarheter efter försäljningen. ”Det 

viktigaste är att allt går rätt till juridiskt och att priset motsvarar förväntningarna. Med 

andra ord att man känner sig nöjd efter försäljningen.”. En kvinna som sålde via 

förmedling poängterade att det är viktigt att man har en förmedlare som förstår en och 

som man kommer bra överens med.    

 

Risker med bostadsförsäljning 

Faktorer som försäljarna till stor utsträckning upplevde som risker var främst risker 

gällande utdragen försäljning och att man blir tvungen att sänka priset betydligt. 

”Riskerna som finns är ju att man blir hängande med bostaden en längre tid, att man 
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inte får den såld och att man därför blir tvungen att gå ner mycket i pris.”. De personer 

som sålde sitt egnahemshus hade rädslor gällande att det skulle upptäckas brister och 

fel under konditionsgranskningen, som exempelvis fuktskador och även att det efter 

försäljningen skulle uppstå problem eller brister som man skulle bli ersättningsskyldig 

för. Med andra ord att det skulle bli rättsliga tvister. ”En stor risk är att det hittas något 

fel på huset. Alltså att det inte uppfyller alla konditionskriterier, vilket gör att det blir 

att kosta mer eller att det blir rättegångar eller dylikt med de nya ägarna.”.  

 

Prissättningen upplevdes också som en risk. En man som säljer sin höghuslägenhet var 

rädd för att potentiella köpare skulle uppleva att utgångspriset var alltför högt och att 

man på grund av det skulle gå miste om många potentiella köpare och därmed vara 

tvungen att sänka priset betydligt. Med detta menade han att man skulle bli tvungen att 

sänka priset till en lägre nivå än vad som egentligen skulle vara ett resonligt pris i hopp 

om att väcka intresset igen. ”Att man sätter för högt utgångspris så att ingen är 

intresserad och att man blir tvungen att sänka priset mycket för att få folk intresserade. 

Att man på grund av detta i slutändan får ett sämre pris än vad den egentligen är värd 

och att försäljningen blir utdragen.”. En informant som sålde via en förmedling ansåg 

att det att man har en förmedlare som man inte kommer överens med och som är 

oengagerad var en stor risk.  

  

Svårigheter med bostadsförsäljning 

De flesta upplevde prissättning som en svårighet. Ifall utgångspriset lades för högt 

befarade en del av säljarna att man går miste om potentiella kunder och får en utdragen 

försäljning, medan ett för lågt utgångspris i sin tur skulle ge upphov till missnöje hos 

säljaren. Detta berodde i stor grad på att säljarna hade svårt att bedöma hur stort 

marknadsintresse det finns för såväl område som bostadstyp. Att marknadsföra och nå 

ut till så många potentiella köpare som möjligt ansågs också som en svårighet. ”Man 

vill ju att så många som möjligt ser att den är till salu så att man verkligen får högsta 

möjliga pris för den.”. Ett flertal ansåg att det för en fastighetsförmedling är lättare att 

nå ut till en bredare kundkrets eftersom de har större synlighet och använder sig av ett 

flertal olika marknadsföringskanaler, medan marknadsföringen vid privat försäljning 

oftast var mer begränsad och inte nådde ut till lika många potentiella kunder. Även den 

juridiska delen var en svårighet hos många. Att avtalen var korrekt utformade var 

väldigt viktigt och många av säljarna hade tagit hjälp av sakkunniga för att säkerställa 

att allt går rätt juridiskt. Detta på grund av att de kände en osäkerhet och rädsla att det 

skulle bli rättsliga tvister och problem efter försäljningen. ”Eftersom det är den största 

ekonomiska transaktion man gör i sitt liv är det viktigt att allt går rätt till.”.  
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Faktorer som är avgörande vid val av försäljningsmetod (privat försäljning 

eller försäljning via förmedling) 

För de personer som hade valt att sälja sin bostad privat var förmedlingsprovisionen 

man är tvungen att betala vid försäljning via fastighetsförmedling en av de avgörande 

faktorerna. Dessa personer ansåg att de sparar in betydliga summor på att sälja privat 

framom att sälja via förmedling. ”Provisionen var den avgörande faktorn för mig. Visst 

innebär det mer jobb för mig själv, men förmedlingsprovisionerna är ganska höga och 

jag jobbar hellre lite mer själv än att betala en hög provision.”.  

 

En informant som hade hittat köpare genom bekanta var nöjd över valet att inte vända 

sig till en förmedling. Hon hade även fått ett pris som motsvarande förväntningarna 

och behövde heller inte lägga ner tid på att marknadsföra den via olika internetsidor. 

Det enda hon upplevde som jobbigt var att hon själv var tvungen att visa sitt hem ett 

antal gånger för de potentiella köparna. Två av de privata försäljarna var eniga om att 

de skulle vända sig till en förmedling ifall försäljningen blev utdragen eller ifall de inte 

blev erbjudna de pris de önskade. En annan orsak till varför personer sålde privat, var 

att de ansåg att de hade tillräckligt med marknadskännedom och kännedom om 

marknadsföringsmöjligheter och försäljning och därmed inte vara beroende av en 

förmedlares tjänster.  

 

Personer som sålde via förmedling hade främst valt det alternativet eftersom de 

upplevde bostadsförsäljning som tidskrävande och som ett stort stressmoment. De som 

redan hade hittat en ny bostad poängterade att rädslan för att inte få den gamla såld 

relativt snabbt var stor. Att hålla visningar ansågs även vara arbetsamt och känslosamt. 

En kvinna lyfte fram att det känns jobbigt att visa sitt hem för främlingar. ”När man 

använder sig av en förmedling behöver man inte själv visa sitt hus för de som är 

intresserade. Det är ju ändå där man har sitt hjärta.”. Försäljare av egnahemshus 

poängterade att det är betydligt lättare att sälja via förmedling eftersom det innebär 

mer arbete och mer ansvar än försäljning av lägenhet. Såväl försäljare av egnahemshus 

som försäljare av lägenheter upplevde det som en stor fördel att använda sig av en 

förmedling eftersom de i det fallet inte behöver bära hela ansvaret med försäljningen 

själv. Att förmedlingen ser till både säljarens och köparens intresse upplevdes som 

positivt.  

 

En kvinna lyfte fram att hon delvis valde att sälja via förmedling eftersom hon ansåg att 

man som köpare upplever privat försäljning osäker. Hon menade att man är mer rädd 

att bli lurad eller att det finns brister i bostaden man köper eller i avtalen. Utöver detta 
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poängterade hon att man av en privat försäljare varken kan eller vill ställa alla de frågor 

man har, medan man av en förmedlare kan fråga vad som helst utan att känna sig 

obekväm. Ett flertal av informanterna poängterade även att det känns tryggt att 

använda sig av en förmedling eftersom de är experter inom bostadsförsäljning. ”Med 

tanke på att man oftast säljer sin bostad endast ett par gånger i livet medan en 

förmedlare gör det hur många gånger som helst och därmed vet hur man ska göra i 

olika situationer, känns det betydligt bättre att använda sig av en förmedling.”. Större 

kännedom om området och om marknadsläget var även en faktor till varför personer 

använde sig av förmedling. Att inte behöva vara lika involverad i försäljningsprocessen 

och diskutera och förhandla med potentiella köpare, ansågs också vara en stor fördel 

för de personer som valt att använda sig av förmedling.   

    

Utomstående faktorers inverkan på beslutet av försäljningsmetod 

Vid val av försäljningsmetod ansåg ungefär hälften att de inte påverkats av 

utomstående faktorer. En del som sålde privat hade hört att bekanta haft positiva 

erfarenheter av privat försäljning och därför bestämt att sälja utan hjälp av 

fastighetsförmedling. ”Man har ju hört av bekanta som sålt privat hur försäljningen har 

varit och i deras fall har allt gått ganska smärtfritt.”. De som sålde via förmedling hade i 

några fall kontakter till förmedlingen eller så var förmedlaren bekant från tidigare. 

”Eftersom vi köpte av en förmedlare erbjöd han sig att sälja vårt nuvarande hus.”. 

 

Egenskaper hos en bra fastighetsförmedlare 

Att förmedlaren var aktiv, ärlig, engagerad, kunnig och pålitlig var viktiga faktorer för 

de flesta. Stor kännedom gällande marknadssituationen och kännedom om områdets 

utbud, efterfrågan och prisnivå ansågs också viktigt. ”Bra kunskaper om situationen på 

bostadsmarknaden och om området där man bor. Erfarenheter av tidigare försäljning i 

det området så att de kan ge en realistisk bild av vad man kan förvänta sig. Ärlig, 

tillmötesgående och ordentlig, ha goda kunskaper och erfarenheter.” En informant 

poängterade att förmedlaren ska vara rättvis och se till både säljarens och köparens 

intressen. Att hållas uppdaterad om situationen var också en viktig aspekt. Försäljarna 

ansåg det viktigt att förmedlaren höll en aktiv kontakt med försäljaren och informerade 

om hur situationen såg ut. Att förmedlaren var tillgänglig och kunde svara på frågor 

som uppstod hos försäljaren var också viktigt. Personlig kontakt var för en del att 

föredra framför kontakt via e-post och dylikt.  

 

Vid prissättning och uppskattning av hur länge försäljningen eventuellt kommer att ta, 

betonade flera av försäljarna att de ville få en så realistisk bild som möjligt och att 
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förmedlaren inte skulle ge falska förhoppningar. Detta för att försäljaren varken skulle 

ha för höga eller för låga förväntningar. Försäljarna ville med andra ord inte känna 

besvikelse varken under eller efter försäljningen. Egenskaper som tillmötesgående, 

trevlig och representativ hörde även till positiva egenskaper hos en förmedlare. Att 

förmedlaren var erfaren upplevdes också som en stor fördel. En informant lyfte fram 

att det var viktigt att man kände att förmedlaren tog på sig ansvaret för försäljningen så 

att man inte själv behöver oroa sig.  

  

Faktorer som leder till tillfredsställelse (under och efter försäljning) 

För att försäljarna skulle känna sig tillfredsställda var det viktigt att förmedlaren hade 

de egenskaper som ansågs vara viktiga. Att försäljningen gick relativt snabbt och att 

man fick ett pris man var nöjd med var de mest centrala faktorerna som ledde till 

tillfredsställelse hos försäljaren. Försäljarna ville med andra ord varken känna 

missnöje med försäljningsprocessen eller försäljningsresultatet.  Försäljarna ville även 

känna tillit till förmedlaren och att försäljarna själva inte varit tvungna att vara så 

engagerade under försäljningsprocessen. Till exempel att förmedlaren haft hand om all 

kundkontakt och övriga praktiska saker, så som visningar, marknadsföring, 

konditionsgranskningar och dylikt. Trygghet var även en återkommande faktor som 

ledde till tillfredsställelse hos försäljaren. Till detta hörde bland annat att juridiken var 

skött på rätt sätt så att inga framtida problem kunde uppstå.   

 

Provisionens och förmedlingens storleks betydelse 

De flesta av försäljarna var enade om att provisionen skulle kännas skälig, men ändå 

vara tillräckligt hög så att förmedlaren hade ett intresse att sälja bostaden. Ifall 

provisionen var för låg skulle förmedlaren eventuellt inte vara fullt lika mån om att 

sälja bostaden och många befarade att det framförallt skulle leda till en utdragen 

försäljningsprocess. ”Provisionen ska vara sådan att förmedlaren jobbar bra och aktivt 

och varken försöker sälja för billigt eller för dyrt.”. Försäljarna ville ändå undvika att 

känna sig skinnade på grund av för hög provision. Provisionen skulle helst ligga på en 

medelhög nivå i jämförelse med andra förmedlingar. Extremt låga eller höga 

provisioner upplevdes för en del som suspekt. En del av försäljarna var även eniga om 

att man gärna betalade lite mera i provision för att använda sig av större förmedlingar 

som hade mer resurser till bland annat marknadsföring. De ansåg att de på detta sätt 

kunde nå ut till en större kundkrets och på det sättet få till stånd ett bättre 

försäljningsresultat än mindre företag med färre resurser och 

marknadsföringsmöjligheter.  
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En försäljare poängterade att förmedlingen helst ska vara medelstor. ”Inte för liten så 

att de inte har tillräckligt med resurser för att hålla igång försäljningen och 

marknadsföringen, men inte för stor så att de inte hinner med dig och du bara är en i 

mängden.”. Eftersom försäljningen av en bostad är en omfattande process som 

innefattar stora summor pengar, var det viktigt att man kände sig som en unik kund 

och att förmedlaren var engagerad i just dig och din bostad. Några av försäljarna ville 

att provisionen skulle vara så låg som möjligt, medan en ansåg att grundprovisionen 

skulle vara låg, men att förmedlaren skulle ha möjlighet till en bonus vid ett gott utfört 

arbete. Med andra ord ifall försäljaren fick ett högre pris än förväntat, eller att 

försäljningsprocessen fortlöpte smärtfritt och att priset var enligt förväntningarna.   

 Analys och resultat av den empiriska 6.2

undersökningen 

I detta kapitel presenteras en konklusion och en sammankoppling av den teoretiska 

referensramen och den empiriska studiens resultat. I teoridelen presenterades 

huvudkomponenterna i en gynnsam affärsmodell, vilka man med hjälp av tidigare 

forskning kunnat särskilja. Dessa komponenter är strategiska val, värdeskapande, 

värdenätverk och fångande av värde. (Shafer, Smith & Linder 2005:202) Begreppet 

värdeskapande visade sig i sin tur vara ett mer svårdefinierat begrepp, eftersom det 

inte finns någon allmänt accepterad värdeskapande teori. Det som däremot kunde 

fastställas var tre olika synsätt på hur värde skapas. En del forskare menar att kunden 

ensam på basen av egna aktiviteter skapar värde, medan andra hävdar att det är 

företaget som skapar värde för kunden. Den tredje teorin menar i sin tur att det är 

konsumenten och företaget som tillsammans skapar värde. (Gummerus 2013:20) 

6.2.1  Värdeskapande tjänsteföretag 

På basen av intervjuerna kan vi konstatera att de flesta av bostadsförsäljarna upplevde 

försäljningen som ett stort stressmoment såväl på grund av den stora arbetsmängden, 

som ett resultat av en stor oro och osäkerhet som försäljningen innebär. En del av de 

personer som deltog i studien tyckte sig få större fördelar av att sälja privat, medan 

andra upplevde försäljning via förmedling som mer lönsam. Som den värdeskapande 

teorin säger måste företaget erbjuda konsumenten något som denne själv inte kan 

åstadkomma, eller som ett konkurrerande företag inte kan erbjuda. Tjänsten ska med 

andra ord vara bättre än de konkurrerande alternativen, eller unik. (Soman & N-

Marandi 2010:35-36).  
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I detta fall kan vi se att de personer som valde att använda sig av en förmedling gjorde 

det för att känna en trygghet gällande såväl praktiska försäljningsaspekter, som 

juridiska aspekter. Kunden ville med andra ord inte bära hela ansvaret själv utan kände 

en större trygghet i att använda en sakkunnig. En annan stor fördel var att försäljarna 

ansåg att marknadsföringen hos en förmedling var bättre och nådde ut till en bredare 

kundkrets och de på så sätt hade möjlighet att få till stånd en snabbare försäljning och 

till ett bättre pris än om de sålt själva. En tredje återkommande faktor till varför 

personer sålde via förmedling var att de kände att det var påfrestande att ha kontakt, 

och speciellt visa sitt hem för potentiella köpare.  

 

De som däremot valde att sälja privat ansåg i sin tur att den provision de var tvungna 

att betala förmedlingen var för hög och att de hellre sparade in på kostnader och istället 

utförde mer arbete på egen hand. Dessa försäljare kände sig i regel mer säkra på vilka 

kanaler de skulle marknadsföra genom och hur prisnivån och marknadsläget såg ut. En 

annan orsak till privat försäljning var att de redan hade en potentiell köpare. Faktorer 

som däremot skulle få dem att vända sig till en förmedling var ifall 

försäljningsprocessen blev utdragen eller ifall det fick ett lägre pris än förväntat. 

Försäljningsjuridiken var en aspekt som ett flertal kände en osäkerhet för och som de i 

regel var tvungna att få hjälp med.  

 

En viktig aspekt gällande värdeskapande är att företaget lyckas möta kundens 

förväntningar och att värdeupplevelsen är positiv. Ifall kunden känner missnöje leder 

det i regel till att kundrelationen bryts. (Fitzroy, Hulbert & Ghobadian 2012:79; 

Bergman & Klefsjö 2007:21) En av informanterna som hade använt sig av en 

förmedling kände ett stort missnöje med förmedlaren och ansåg att hon varit tvungen 

att utföra lika mycket arbete som om hon skulle sålt bostaden privat. Hon kände med 

andra ord att det var bortkastade pengar att använda sig av förmedlingstjänsten och 

såg privat försäljning, alternativt byte av fastighetsförmedling som ett framtida 

alternativ. I detta fall kan vi även konstatera att trots att försäljningen av bostaden 

skedde relativt snabbt och att priset var vad kunden eftersträvade, med andra ord att 

slutresultatet upplevdes positivt, var upplevelsen av tjänsteprocessen negativ.  

 

Även de övriga informanterna poängterade såväl försäljningsresultatets som 

försäljningsprocessens betydelse. De menade att det var viktigt att allt inom 

försäljningsprocessen förlöpte bra och som förväntat och att de inte behövde känna oro 

för att förmedlaren inte gjorde ett gott och aktivt arbete. Att konsumenten upplever 

såväl tjänsteprocessen positivt, det vill säga tjänstens funktionella kvalitet, som det 
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slutliga resultatet, det vill säga tjänstens tekniska kvalitet, är något som Grönroos och 

Monthelle (1988:23) poängterar starkt. De menar även att det är upplevelsen av den 

funktionella kvaliteten som har störst inverkan på den upplevda kvalitetsbilden.  

 

Enligt Parasuraman et al. (1985:47) finns det tio faktorer som påverkar hur 

konsumenten upplever tjänstens kvalitet. Till dessa hör pålitlighet, reaktionssnabbhet, 

sakkunskap, tillgänglighet, bemötande, kommunikation, tillförlitlighet, säkerhet, 

förståelse och påtaglighet. Informanterna som deltog i undersökningen nämnde 

samtliga av dessa faktorer. De poängterade att det är viktigt att de kan känna tillit till 

förmedlaren både gällande sakkunskap och gällande att förmedlaren utför ett bra 

arbete. Det ansågs även viktigt att det gick att få tag på förmedlaren relativt snabbt och 

att de var trevliga och tillmötesgående.  

 

Stor sakkunskap och erfarenhet var även en viktig faktor. Ett flertal av informanterna 

menade att det var en av de största orsakerna till varför de vände sig till en förmedling. 

”Med tanke på att man oftast säljer sin bostad endast ett par gånger i livet medan en 

förmedlare gör det hur många gånger som helst och därmed vet hur man ska göra i 

olika situationer, känns det betydligt bättre att använda sig av en förmedling.”. Att 

förmedlaren var tillgänglig, inte enbart per telefon och via e-post, var även viktigt för de 

flesta. Informanterna poängterade att personlig kontakt var speciellt viktigt eftersom 

det handlade om försäljning av det egna hemmet, vilket i många fall hade ett stort 

emotionellt värde samtidigt som de hade ett stort ekonomiskt värde. Försäljaren ansåg 

det även viktigt att förmedlaren höll kunden uppdaterad om hur läget såg ut, oavsett 

om intresset varit stort eller litet.  

 

En annan återkommande aspekt som visade sig vara viktig var även att försäljaren 

kunde känna trygghet och tillförlitlighet till förmedlaren. I och med att försäljning av 

en bostad innebär en stor ekonomisk transaktion, var försäljarna måna om att allt gick 

rätt till juridiskt och att inga framtida problem eller oklarheter skulle uppstå med 

köparen gällande vare sig bostadens kondition eller avtalsaspekter. Det var även viktigt 

för många av försäljarna att känna sig som en unik kund och att förmedlaren såg till 

just dennes intressen. Detta var speciellt viktigt eftersom det handlade om försäljning 

av den egna bostaden. Försäljarna ville med andra ord bli uppmärksammade och 

förstådda och känna att förmedlaren gjorde sitt yttersta för att sälja just din bostad, 

framom att du och din bostad endast var en i mängden.  
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Grönroos (1996:36) och Parasuraman et el. (1985:47) poängterar att konsumentens 

tjänsteupplevelse utöver dessa faktorer även påverkas av word of mouth, tidigare 

erfarenheter och behov. Försäljare som hade använt sig av förmedlingens tjänster 

tidigare och som hade en positiv upplevelse, valde i regel att vända sig till förmedlingen 

när försäljning blev aktuellt. En av informanterna hade blivit rekommenderad att 

använda sig av en förmedlare och hade därmed höga förväntningar. I detta fall 

överensstämde konsumentens förväntningar inte med upplevelsen och resulterade 

därmed i en negativ tjänsteupplevelse.  

 

Engel och Blackwell (1982:23) menar att konsumentbeteendet går igenom en 

beslutsprocess, framom att beskriva beteendet som en enskild handling. Man kan 

följaktligen utgå från att beslutsprocessen innefattar fem olika skeden, nämligen 

problemigenkänning, sökande, utvärdering av alternativen, val och slutligen resultat.  

För samtliga informanter hade beslutsprocessen gällande bostadsförsäljning i och med 

att flytt till annan ort eller annan bostad blivit aktuellt. I och med detta har 

informanterna gjort ett beslut gällande försäljningsmetod. Eftersom jag har valt att inte 

jämföra varför en konsument väljer en fastighetsförmedling framför en annan, har jag 

valt att analysera och jämföra beslutsprocessen hos försäljare som valt att använda sig 

av förmedling, med privata försäljare. 

 

De flesta av försäljarna hade inte aktivt sökt information gällande olika försäljningssätt, 

utan valet av försäljningssätt bestämdes på basen av tidigare erfarenheter, 

marknadsmedvetenhet, kunskap gällande bostadsförsäljning och marknadsföring och 

till viss del word of mouth. Vid utvärdering och jämförelse av de olika 

försäljningsmetoderna, har de personer som valt att sälja privat gjort det i regel 

eftersom de ville spara in på förmedlingens provisionskostnader, trots att det innebar 

mer arbete för dem själva. De ansåg även att de hade tillräckligt med kunskap för att 

sälja privat. Däremot var många av de som sålde privat överens om att eventuellt vända 

sig till en förmedling ifall försäljningsprocessen blev utdragen.  

 

De försäljare som sålde via förmedling hade i regel väldigt bråttom att få till stånd en 

försäljning. Detta berodde i många fall på att de redan hittat ny bostad och var rädda 

att inte få den egna bostaden såld relativt snabbt till ett bra pris. I detta fall ansåg 

försäljarna att försäljningen troligtvis skulle gå snabbare och innebära betydligt mindre 

personliga arbetsinsatser i jämförelse med privat försäljning. Många av de som sålde 

via förmedling kände en viss osäkerhet gällande försäljning och ville därmed ha hjälp 

av sakkunniga. Att förmedlare hade tillgång till fler marknadsföringskanaler, 
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kännedom om marknadsläge och prisnivå var även en återkommande faktor som var 

avgörande gällande försäljningsmetod. Engel och Blackwell (1982:23) poängterar att 

nivån av avsikt, som i detta fall kan exemplifieras med att man har en väldigt begränsad 

tid att få till stånd en försäljning, spelar in på vilket alternativ av försäljningsmetod 

man väljer att använda sig av. 

 

De flesta av de personer som valt att sälja privat berättade att de högst antagligen skulle 

vända sig till en förmedling ifall försäljningsprocessen blev utdragen eller ifall de inte 

blev erbjudna ett pris de var nöjda med. Engel och Blackwell (1982:23) beskriver detta 

som att konsumenten när den gjort sitt slutgiltiga val känner antingen tillfredsställelse 

eller missnöje. De informanter som valt försäljning via förmedling var även måna om 

att deras förväntningar på såväl förmedlarens arbetsmetoder, som det slutliga 

resultatet, skulle överensstämma eller alternativt överträffas av upplevelsen. En 

informant som använt sig av en förmedlare menade att hon i efterhand ångrar att hon 

inte sålde privat, eftersom hon ansåg att försäljning via förmedling var ett slöseri med 

pengar och innebar mer arbete för henne än hon förväntat sig.  

 

Engel och Blackwell (1982:24) menar även att beslutsprocessen kan kategoriseras 

beroende på hur involverad man är, det vill säga högengagemang och lågengagemang. I 

detta fall kan vi konstatera att de personer som velat få till stånd en försäljning så 

snabbt som möjligt, eller de personer som hade en på förhand klar syn på vilket pris de 

förväntade sig få, eventuellt var högre engagerade än de personer som inte sålde under 

tidspress. Trots detta kan vi konstatera att samtliga försäljare var högt engagerade i att 

få ett pris för bostaden som de kunde känna sig nöjda med.   

6.2.2  Konsumentens värdeskapande 

Som tidigare konstaterat är värdeskapande ett omdiskuterat fenomen. Medan tidig 

forskning om värdeskapande hävdar att företaget genom sina aktiviteter skapar värde 

för kunden, menar nyare studier i sin tur att värde skapas genom att konsumenten 

köper och använder en tjänst. En del studier menar å andra sidan att man borde utgå 

från att värde skapas gemensamt av konsumenten och företaget.  

 

Värdesamskapandet kan ses ur två olika synvinklar, värdeutbyte och värdenyttjande. 

Medan värdeutbyte syftar på att företaget genom sina aktiviteter, produkter och 

tjänster skapar värde för kunden, avser värdenyttjande att konsumenten genom 

användning av företagets tjänst eller produkt skapar värde. (Vargo, Maglio & Akaka 

2008:145-146) När man ser till de försäljare som använt sig av fastighetsförmedlingens 
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tjänster, kan man göra en del allmänna konstateranden gällande vad försäljare 

värdesätter och under vilka omständigheter och situationer som värde eventuellt 

skapas för konsumenten.  

 

Initialt värdesatte de flesta av försäljarna att de kände sig som en unik kund och att 

förmedlaren visade intresse för att sälja just deras bostad. I detta fall är det företaget, 

eller mer specifikt förmedlaren, som med olika medel och personliga egenskaper kan få 

kunden att känna sig speciell och därmed bidra till en positiv första upplevelse för 

kunden. De av informanterna som använt sig av företagets eller förmedlarens tjänster 

tidigare, verkade vara mindre kritiska under ingångsfasen, medan personer som inte 

tidigare använt sig av förmedlingen men som genom reklam eller rekommendationer 

från familj eller vänner, i vissa fall var mer kritiska till förmedlingen.  

 

Efter att kunden passerat ingångsfasen, under vilken kunden antingen upplevt 

bemötandet som positivt eller negativt, värdesatte försäljarna i regel att förmedlaren 

höll en aktiv kontakt och informerade om hur försäljningsprocessen framskred. De 

värdesatte även att de inte måste vara alltför involverade gällande kundkontakt, 

marknadsföring, under visningar och dylikt. Att bilderna av lägenheten var 

representativa och att bostaden var presenterad på ett snyggt sätt i 

marknadsföringssyfte var även en faktor försäljare värdesatte. En av informanterna 

som uttryckte missnöje med den förmedlare hon såld sin bostad via, menade att hon 

kände att hon skötte en större del av arbetet än hon förväntat sig. 

 

För att försäljarna skulle känna sig nöjda med slutresultatet var det för dem viktigt att 

de fick ett så bra pris som möjligt och att försäljningsprocessen inte blev utdragen. 

Samtliga ville känna sig nöjda med slutresultatet och inte känna att de eventuellt kunde 

fått ett högre pris. Fortsättningsvis var det viktigt att juridiken var korrekt och att 

möjliga framtida problem eliminerades.  

 

Grönroos (2004:107-108) poängterar att det är viktigt att man ser på kundens 

värdeskapande som en pågående process, framom att se värdeskapande som en enskild 

transaktion. Under intervjuerna framkom det att slutresultatet var mycket viktigt. Trots 

detta värdesatte informanterna samtliga steg inom försäljningsprocessen högt, 

innefattande bemötande, marknadsföring, tillgänglighet, aktivitet och dylikt, och 

samtliga var av den åsikten att de inte skulle känna sig nöjda med tjänsten ifall endast 

slutresultatet upplevdes positivt. En av informanterna som endast var nöjd med 
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slutresultatet men inte förmedlarens arbetssätt, kände i efterhand att hon hellre sålt sin 

bostad privat.  

  

Eftersom värdeskapande är ett omtvistat fenomen ville jag med hjälp av mina 

intervjuer skapa mig en bild av om det är företaget som skapar värde, om det är 

företaget i samspel med konsumenten som skapar värde, eller om konsumentens 

värdegrund står som grund för värdeskapandet och att värde uppstår när konsumenten 

använder sig av tjänsten. De mest återkommande aspekterna som framkom under 

intervjuerna var att samtliga konsumenter hade som mål att uppnå ett sinnesstånd av 

tillfredsställelse. De ville med andra ord känna sig nöjda inte enbart med slutresultatet, 

utan under hela försäljningsprocessen.  

 

Trygghet och bekvämlighet var även ett återkommande fenomen som försäljarna ville 

uppnå. I och med att de använde sig av en förmedlare var de inte tvungna att ensamma 

ansvara för de juridiska aspekterna och konditionsaspekterna, utan kände en trygghet i 

att detta i första hand togs hand om av en sakkunnig. Försäljarna ansåg även det som 

en bekvämlighet att inte behöva marknadsföra, förhandla med potentiella köpare eller 

ordna visningar.  

 

Efter att ha analyserat intervjuerna tyckte jag mig se ett gemensamt mönster gällande 

hur värde egentligen skapas för en bostadsförsäljare. Samtliga försäljare ville känna 

tillfredsställelse och trygghet. De mest återkommande orsakerna till varför man skulle 

välja att sälja via en förmedling var i regel dessa faktorer, samt den ökade 

bekvämligheten och de utökade marknadsföringsmöjligheterna som det innebar. Trots 

att samtliga försäljare hade en viss kännedom gällande prisnivå, marknadsläge och 

eventuella marknadsföringskanaler, ville de i många fall utöka de egna resurserna 

genom att använda sig av en fastighetsförmedling.  

 

Jag kunde med andra ord konstatera att tjänsteföretaget, i detta fall en 

fastighetsförmedling, har en möjlighet att erbjuda och skapa intresse för en tjänst, som 

i sin tur skapar en högre grad av tillfredsställelse hos konsumenten. I detta fall en 

större trygghetsgrad, sakkunnighet, marknadsföringsmetoder som köparen eventuellt 

själv inte kan åstadkomma, och en ökad bekvämlighet i och med mindre personliga 

insatser.   
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6.2.3  Fastighetsförmedlingens affärsmodell 

Eftersom en grundläggande problematik gällande hur fastighetsförmedlingen ska gå 

tillväga för att bygga upp en konkurrenskraftig affärsmodell, är vilka strategiska val 

man bör göra inom företaget, hur värdenätverket borde se, samt hur värde skapas och 

fångas, är det viktigt att skapa sig en bild av hur värde skapas för kunden och vilka 

element som företaget bör använda för att värde ska skapas. Som tidigare konstaterat 

måste kunden känna någon fördel och uppleva att företaget erbjuder något som 

kunden inte kan åstadkomma på egen hand, för att företaget ska kunna ha en 

konkurrenskraftig marknadsposition. Det är med andra ord genom företagets 

tjänsteerbjudanden, strategiska val, processer och resurser som värde kan skapas för 

kunden. Värdeskapande är med andra ord en mycket viktig del för att få kunden att 

vända sig till en förmedling.  

 

I inledningen diskuterades i stor grad att användningen av internet och de ökade 

marknadsföringsmöjligheterna som internet innebär för inte bara företag, utan i stor 

utsträckning för privatpersoner, ökad konkurrens inom bostadsförsäljningen. Från att 

ha konkurrerat med andra fastighetsförmedlingar, uppstod konkurrens från en ny 

aktör, nämligen den privata försäljaren. I och med detta förlorade 

fastighetsförmedlingen sin självklara roll som marknadsförare och förmedlare av 

bostäder. Eftersom konkurrens är en aspekt som företag inte kan bortse från när de 

utformar sin affärsverksamhet och gör strategiska val, är det stor orsak att modifiera 

fastighetsförmedlingens affärsmodell i samband med att konkurrens från nytt håll 

uppstår. Fastighetsförmedlingen måste med andra ord omtolka sin roll på 

fastighetsmarknaden för att fortsättningsvis vara en konkurrenskraftig marknadsaktör.  

 

När jag inledde min undersökning hade jag en bild av att den privata försäljaren i så 

gott som alla fall väljer privat försäljning på grund av den ekonomiska aspekten. 

Försäljaren var med andra ord beredd att göra mer arbete samtidigt som man undvek 

förmedlingsprovisionen. Under diskussionerna märkte jag att den ekonomiska 

aspekten endast var en del av orsaken till varför de valde att sälja sin bostad privat. 

Somliga försäljare kände att de kunde utföra ett nästintill lika bra arbete som 

förmedlaren, hade stor marknadskännedom och tillräckligt goda 

marknadsföringsmöjligheter för att sälja bostaden på egen hand. De ansåg med andra 

ord att förmedlingen inte skulle tillföra så mycket. Det de däremot oroade sig över var 

om de skulle nå ut till lika många potentiella köpare som en förmedling. De ansåg att 

fler potentiella köpare eventuellt skulle resultera i ett högre försäljningspris och en 

kortare försäljningsprocess. De andra orosmomenten var i många fall de avtalsrättsliga 
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aspekterna och det stora ansvaret man hade och oron över om allt gick rätt till juridiskt. 

Intressant nog ville samtliga försäljare som deltog i studien helst köpa en bostad via en 

förmedling, eftersom de ansåg köp av bostad via privata försäljare som mer otryggt.  

 

Det jag kom fram till med hjälp av studien var att försäljare som väljer att sälja via 

förmedling gör det av fyra orsaker. För det första är det bekvämt och innebär en 

minskad arbetsbörda för försäljaren. Försäljaren behövde inte marknadsföra, inte hålla 

visningar, eller ha kontakt med potentiella köpare. Den andra stora återkommande 

orsaken var att försäljaren inte behövde bära hela ansvaret själv och kände en stor 

lättnad i att man inte behöver tänka på de avtalsrättsliga aspekterna. Försäljarna valde 

med andra ord förmedlare för att försäkra sig om att försäljningen går rätt till juridiskt 

och för att undvika eventuella tvister.   

 

Den tredje orsaken var förmedlingarnas nätverk. Försäljarna poängterade bland annat 

de många marknadsföringskanaler som förmedlingen använder sig av och olika 

samarbetspartners, så som professionella fotografer och konditionsgranskningsföretag.    

Den fjärde orsaken var goda kundrelationer. En del av försäljarna som sålde via en 

förmedling var återkommande kunder som hade använt sig av företagets tjänster 

tidigare och upplevde sig ha en stark och positiv relation till en enskild förmedlare eller 

till förmedlingen i sin helhet. 

 

Dahle, Holm och Dagestad (2012:49) poängterar att ett företag inte behöver skapa en 

unik slutprodukt för att nå framgång och konkurrenskraft. Det är i stor utsträckning 

med hjälp av välutvecklade och aktuella affärsmodeller innehållande värdeskapande 

komponenter som ett företag kan lyckas på marknaden. Det fastighetsförmedlingen 

därmed måste göra för att fortsätta vara konkurrenskraftig, är att lägga större fokus på 

de aspekter som en privatperson inte kan åstadkomma på egen hand, alternativt göra 

det betydligt bättre än en privatperson kan.  

 

För att lyckas med detta måste förmedlingen omvärdera de arbetsmetoder man 

använder sig av idag, de marknadsföringskanaler och metoder man använder sig av, 

vilka samarbetspartners man har nytta av att arbeta med, vilka tjänster man ska 

fokusera på att erbjuda åt kunderna, samt vilka tjänster eventuella samarbetspartners 

kan erbjuda kunden. Man måste med andra ord fokusera på utveckling av 

nyckelkompetensen hos förmedlingen och se till vilka tjänster det är man har mest 

fördel av att utveckla och erbjuda. Samtidigt kan man se vilka områden inom 
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förmedlingsprocessen andra företag med speciell expertis kan ta hand om, för att sedan 

länka företaget till förmedlingens nätverk.  

 

För att kunna omforma fastighetsförmedlingens affärsmodell måste man se över 

affärsmodellens grundkomponenter och på vilket sätt de borde omtolkas för att skapa 

en konkurrenskraftig helhet. Till affärsmodellens grundkomponenter hör strategiska 

val, värdeskapande, värdenätverk och värdefångande (Shafer, Smith & Linder 

2005:202).  

 

De strategiska valen fokuserar sig på vem kunden är, hur man kan erbjuda värde, vilka 

möjligheter och vilken kompetens företaget har, intäkter och prissättning, 

konkurrenter på marknaden, erbjudanden, strategi, branding, differentiering och 

mission. (Shafer, Smith & Linder 2005:202) Kunden är i detta fall bostadsförsäljaren 

och bostadsköparen och vikten att erbjuda en tjänst som genererar mer värde än om 

konsumenten verkar på egen hand, är den huvudsakliga faktorn. 

Fastighetsförmedlingens möjligheter och kompetenser är bland annat stor sakkunskap 

inom området, effektiva försäljningstekniker och marknadsföringsmetoder, pålitlighet 

och juridiskt kunnande.  

 

Genom att erbjuda värde och ha kompetenta anställda och en fördelaktig verksamhet, 

kan företaget begära en skälig provision. Provisionens storlek kan i regel öka ifall 

konsumenten upplever stor nytta med tjänsten, känner lojalitet till företaget eller är i 

stort behov av tjänsten. Detta faktum poängterar Bowman och Ambrosini (2009:491) 

som menar att ju högre användningsvärdet är för konsumenten, desto högre är 

bytesvärdet som företaget erhåller i form av betalning. För att differentiera sig från de 

privata försäljarna kan det även vara till fördel att ta de potentiella köparna i 

beaktande, eftersom undersökningen visade att köp av bostad hellre sker via en 

förmedling än via en privat försäljare. Företagsmissionen för en fastighetsförmedling är 

därmed att innovera och göra försäljning via förmedling betydligt mer fördelaktig, än 

privat försäljning. Med andra ord att utforma en tjänst som privata försäljare har svårt 

att konkurrera med.  

 

Värdenätverket en fastighetsförmedling har möjlighet att skapa kan vara en av de 

största konkurrensfördelarna i jämförelse med en privat försäljare. Genom att utforma 

tjänstesystem, innehållande aktörer som har ett gemensamt intresse och som 

tillsammans kan erbjuda ett större värde för kunden, kan förmedlingen erhålla en stor 

konkurrensfördel. Vargo, Maglio och Akaka (2008:147-151) stöder detta tankesätt och 
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påpekar att tjänstesystem är effektiva gemensamma skapare av värde eftersom de olika 

aktörerna kan fokusera på att utveckla en viss del inom tjänsten som sedan 

sammanfogas med de övriga aktörernas komponenter för att slutligen utforma en 

värdegenererande tjänst.  

 

Till förmedlingens värdenätverk kan höra aktörer som är aktiva under 

försäljningsprocessen, men även aktörer som kan vara aktuella efter att försäljningen 

gjorts. Exempel på dylika aktörer kunde vara professionella fotografer, som kan väcka 

ett stort första intresse för bostaden hos potentiella köpare. Konditionsgranskare som 

ser till att bostaden är i det skick som den utges att vara i, marknadsföringsföretag som 

använder sig av alternativa marknadsföringskanaler och marknadsföringsmetoder, 

även flyttfirmor, företag som sysslar med inredning och homestyling och dylikt.  

 

För att förmedlingen inte ska gå miste om bytesvärde som de erhåller av sina kunder, 

är det viktigt att även företagen inom tjänstesystemet upplever nytta av samarbetet och 

att de har möjlighet att erhålla bytesvärde utöver det bytesvärde som förmedlingen får.     

Förmedlingen kunde även skapa en bred kundbas med potentiella köpare som de fogar 

till sitt värdenätverk. På detta sätt kunde försäljarna vara mer benägna att vända sig till 

en förmedling, eftersom man med denna metod kunde hitta en köpare med enklare 

medel. Detta kräver i sin tur att kundbasen hålls under konstant uppdatering.  

 

Genom att erbjuda en tjänst som konsumenten får stor nytta av kan förmedlingen 

skapa värde för konsumenten och få dem att välja försäljning via förmedling framom 

privat försäljning. Eftersom undersökningen visade att försäljare har större kunskap 

inom vissa områden och mindre kunskap inom andra, kunde förmedlingen i sin 

affärsmodell utforma mer skräddarsydda lösningar för den enskilda kunden. Med 

andra ord att förmedlingen skulle erbjuda personliga tjänstelösningar och vara 

verksam inom de områden som konsumenten vill ha hjälp inom.  
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Figur 9: Fastighetsförmedlingens affärsmodell. Omarbetad version (Dahle, Holm & Dagestad 
2012:52).  

Med hjälp av affärsmodellen ovan kan vi åskådliggöra vilka element som 

fastighetsförmedlingens affärsmodell ska innehålla.  På basen av den information som 

den empiriska forskningen bidrog med kan vi konstatera att för att förmedlingen ska 

behålla en konkurrenskraftig marknadsposition, ska de erbjuda potentiella kunder 

värdeskapande förmedlingstjänster, stor kunskap och kännedom om 

fastighetsbranschen, trygghet, bekvämlighet, god service, juridiskt kunnande, 

marknadsföringsfördelar, skräddarsydda tjänsteerbjudanden och fördelaktiga 

kundrelationer.  

 

Kunden är som tidigare konstaterat inte enbart bostadsförsäljaren, utan även 

bostadsköparen. En stor konkurrensfördel som förmedlingen har är de olika 

samarbetspartners som de har möjlighet att länka till sitt värdenätverk. Till detta 

nätverk kan bland annat höra professionella fotografer, homestylister, 

konditionsgranskare och marknadsföringsföretag. De privata försäljarna står för den 

nya konkurrensen som uppstått på fastighetsmarknaden.  

 

De sista elementen i fastighetsförmedlingens affärsmodell handlar om att kartlägga hur 

man ska sälja, hur man ska ta betalt och hur man ska leverera tjänsten. 

Värdeskapande förmedlingstjänster 
Sakkunskap och branschkännedom 
Trygghet 
Bekvämlighet 
God service 
Effektiv försäljningsteknik 
Juridiskt kunnande 
Marknadsföringsfördelar 
Skräddarsydda tjänsteerbjudanden 
Goda kundrelationer 

Kund: 
- Bostadsförsäljare 
- Bostadsköpare 

Samarbetspartners: 
- Fotografering 
- Homestyling  
- Konditionsgranskning 
- Marknadsföring 
Konkurrenter:  
- Fastighetsförmedlingar 
- Privata försäljare 
 

  Försäljningsmetod: 
- Proaktiv försäljning 
- Värdebaserad och 
lösningsbaserad 
försäljning 

Prismodell: 
- Provision 
- Engångsbetalning 
- Komponentprissättning 
- Marknadsföringsinkomster               
från övriga företag 
 

Leverera: 
- Värdeskapande      
tjänst 
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Vad 

Vem 

Hur 



 
 

66 
 

Försäljningsmetoden fastighetsförmedlingen använder sig av i modellen är proaktiv, 

vilket innebär att man försöker nå ut till en på förhand bestämd kundgrupp, i detta fall 

potentiella köpare och säljare av bostad, varefter man koncentrerar sig på de som visar 

störst intresse för förmedlingens tjänster. I och med att den privata försäljaren kommit 

in på marknaden, är det även viktig att försäljningen är värdebaserad och 

lösningsbaserad. Med andra ord att förmedlingen försöker övertyga den potentiella 

kunden att användning av förmedling är mer fördelaktigt än privat försäljning.  

 

Fastighetsförmedlingens prismodell grundar sig på en provision som betalas en gång 

efter användningen av tjänsten. Kunden ska även ha möjlighet att välja delar av 

tjänsten som han anser sig vara i behov av. I detta fall betalar kunden enbart för en 

specifik komponent. Förmedlingen använder sig med andra ord av 

komponentprissättning. En annan inkomstkälla för förmedlingen kan vara att 

marknadsföra övriga företags tjänster eller produkter som de egna kunderna eventuellt 

har intresse för. Exempelvis inredningsaffärer, flyttfirmor och dylikt. Den sista viktiga 

aspekten inom affärsmodellen är att leverera en tjänst som skapar värde för kunden 

och som är fördelaktig att använda sig av, samtidigt som förmedlingen fångar det 

skapade värdet. Med andra ord att förmedlingen tjänar på det värde som skapas.      

 Undersökningens validitet och reliabilitet   6.3
När vi har för avsikt att undersöka något, är det viktigt att vi använder oss av ett 

tillvägagångssätt som ger oss svar på exakt det vi vill ha svar på. Ifall detta uppnås kan 

man anse att undersökningen har god validitet. För att en undersökning ska ha god 

validitet är det viktigt att den undersökning man gör grundar sig i de teorier man valt 

att använda sig av. På basen av teorierna kan man sedan utforma frågor för att få svar 

på undersökningens syfte och problem.  Detta kallas innehållsvaliditet. (Patel & 

Davidson 2003:98;100) När man utför en kvalitativ undersökning är det för att uppnå 

god validitet viktigt att frågorna som ställs ger svar på det man har för avsikt att få svar 

på. 

 

Reliabilitet syftar på hur tillförlitliga de instrument man använder sig av är. När man 

utför kvalitativa undersökningar vars resultat inte kan presenteras i sifferform, är det 

dels viktigt att intervjuerna är strukturerade och att intervjuaren är väl förberedd. För 

att försäkra oss om att reliabiliteten är god är det även till stor fördel att lagra 

intervjuerna genom exempelvis inspelning. Genom att göra detta har observatören 

möjlighet att lyssna och analysera intervjuerna flera gånger och på så sätt försäkra sig 

om att uppfattningen om situationen är korrekt. Ifall man använder sig av ett eget 
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utformat frågeformulär under intervjun är det framförallt viktigt att de frågor vi valt att 

ställa uppfattas likadant av samtliga informanter, med andra ord att det inte finns olika 

tolkningsmöjligheter eller risk för missuppfattning av frågorna. (Patel & Davidson 

2003:101-102) 

 

Intersubjektivitet innebär att ”påståenden och resonemang i värdefrågor inte endast får 

ha en privat, godtycklig innebörd” (Badersten 2003:215). För att uppnå 

intersubjektivitet krävs det att analysen är reproducerbar och kritiserbar. 

Reproducerbarhet innebär att undersökningen ska kunna göras om och även utföras av 

andra personer. Att analysen är kritiserbar innebär att ståndpunkten inte kan vara 

starka personliga åsikter, utan måste istället grunda sig på välgrundade och 

välargumenterade ståndpunkter. Utöver detta krävs det även att argumentationen är 

saklig och relaterad till det ämne som diskuteras. (Badersten 2003:215)   
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7 SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis kan jag på basen av min forskning konstatera att värdeskapande 

är ett svårdefinierat begrepp. Att skapa värde för kunder har för företagen i dagens 

samhälle kommit att få en nyckelposition för konkurrenskraft och marknadsframgång. 

För fastighetsförmedlingen har värdeskapande fått en ännu mer betydande roll i och 

med att den privata försäljningen ökat. För att lyckas hålla kvar sin position på 

marknaden och även i framtiden vara en aktuell samarbetspartner, krävs det därför en 

omtolkning av affärsmodellen. Den nuvarande affärsmodellen tar endast i beaktande 

konkurrens från andra fastighetsförmedlingar och ser inte till hur man ska tackla den 

nya konkurrensen från privata försäljare. Detta medför att de beslut som görs och de 

arbetsmetoder som används av förmedlingen bortser från en viktig del av 

konkurrensen och därmed antagligen inte är till störst fördel i värdeskapande syfte.  

 

På basen av den teoretiska referensramen, min förförståelse och undersökningarna jag 

gjorde kom jag fram till att fastighetsförmedlingen borde satsa mer på att utveckla och 

förbättra kärnkompetensen, samtidigt som man utlokaliserar delar av dagens 

arbetsuppgifter till övriga företag som man sedan länkar samman till värdenätverket. 

För att göra detta måste förmedlingen främst kartlägga var kärnkompetensen ligger 

och på vilket sätt man kan utveckla och förbättra den så att det blir mer fördelaktigt för 

konsumenten att använda sig av förmedlingens tjänster. Huvudpoängen är med andra 

ord att genom sin verksamhet möjliggöra värdeskapande för kunden.  

 

En annan viktig aspekt är att kunder upplever olika delar av försäljningsprocessen och 

förmedlingsprocessen utmanande. På grund av detta faktum kunde förmedlingen 

istället för att ha på förhand specifika tjänsteerbjudanden, utforma tjänsten och dess 

innehåll på basen av de delar som kunden vill ha hjälp med. Förmedlingen skulle med 

andra ord bli bättre på att skräddarsy lösningar genom att sammanfoga de 

komponenter som just den enskilda kunden känner sig vara i behov av. På detta sätt 

kan förmedlingen undvika att kunden känner att den betalar för något som den inte är i 

behov av. Genom att göra detta kan förmedlingen förhindra att kunder väljer bort att 

använda sig av förmedlingens tjänster de gånger kunderna upplever sig endast vara i 

behov av delar av tjänsten och därför inte är beredda att betala för alla delar av 

tjänsten.  
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 Förslag till fortsatt forskning 7.1
Ett alternativ till fortsatt forskning kunde vara att utforska om det finns andra stora 

marknadsföringskanaler förutom internet som förmedlingen skulle ha fördel av att 

använda sig av. Genom att komma på nya marknadsföringsmetoder och metoder som 

en privat försäljare eventuellt inte har möjlighet att använda sig av, skulle förmedlingen 

kunna skapa sig en stor konkurrensfördel. Detta skulle dock kräva att man lyckas föra 

över människors huvudfokus från bostadssökning på internet, för att istället erbjuda en 

annan mer fördelaktig sökmotor. 

 

Ett annat alternativ till fortsatt forskning kunde vara att kartlägga ifall det skulle vara 

mer lönsamt för förmedlingen att ha en mer strukturerad och uppgiftsfokuserad 

arbetsfördelning personalen emellan. Med andra ord att den traditionella 

förmedlartjänsten som innefattar att du utför allt från värdering till fotografering, till 

marknadsföring, till försäljning och dylikt skulle försvinna. I detta fall skulle det inte 

finnas flera förmedlare på ett medelstort företag, utan samtliga skulle ha en mer 

specifik och koncentrerad arbetsuppgift. Exempelvis att en skulle ha hand om den 

primära kundkontakten och ha som huvuduppgift att skaffa nya kunder och 

upprätthålla en god kundrelation, medan en annan skulle ha värdering som 

huvuduppgift och den tredje och fjärde kunde arbeta med marknadsföring respektive 

juridiska och praktiska försäljningsaspekter. Detta skulle eventuellt öka kompetensen 

inom företaget, samtidigt som konkurrensen inom företaget skulle avta.  
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Bilaga 1. Intervjuguide  

1.   Hur uppstod behovet att sälja bostad/köpa ny bostad? 

2.   Vad innebär bostadsförsäljning/bostadsköp för dig? 

3.   Vad är viktigt vid försäljning/köp av bostad? 

4.   Vilka risker finns det? 

5.   Vilka svårigheter finns det? 

6. Vilka faktorer är avgörande vid val av försäljningsmetod? (Privat 

försäljning eller försäljning via förmedling) 

7. Inverkade utomstående faktorer på beslutet? 

8. Vilka egenskaper ska en bra fastighetsförmedlare ha? 

9. Vad krävs för att man ska vara nöjd med fastighetsförmedlaren 

(under och efter försäljning)? 

10. Hur ska provisionen vara? 

11. När du köper bostad, spelar det någon roll om du köper av en 

privatperson eller via en fastighetsförmedling? 

 

 


