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Research questions 

● How does the E-business of Fantastic Frank look like according to Business Model Canvas? 	  
● How does a small and niched real estate agency perceive E-business?  

 

Purpose  The purpose with this study is to analyse the E-business of Fantastic Frank real estate 
agency by applying it to the Business Canvas framework and analyse how differentiation through E-
business affects the success of the company.  

Method By conducting an interview with representative from Fantastic Frank management as well 
as founder of Fantastic Frank real estate agency, and furthermore conducting an interview with one of 
the real estate brokers at Fantastic Frank, the business model of the company could be applied to the 
Value creation model by Amit and Zott (2001). The Value creation model was used in order to analyse 
how Fantastic Frank differentiates by their E-business.  

Conclusion Key resources, key partnership and key activities are the most important parts within 
Business Model Canvas for Fantastic Frank, for the company to be able offer its value proposition and 
differentiate itself. Other real estate agencies have started to offer similar kinds of home styling 
services, and Fantastic Frank should have to consider how to further develop its service. To create 
value Fantastic Frank should develop relationships with customers who have used the company’s 
services by relating to common interests in interior/design. Fantastic Frank sees opportunities to make 
use of E-business to establish itself in major cities around the world. Their present partners will most 
likely appreciate the possibility to expand with Fantastic Frank. The company differentiates itself by 
not using ads and other kinds of disturbing elements on its homepage, and would rather be 
inspirational. With their target audience in mind during the styling session home stylings differ from 
each other with the result that people return to search for new homes or to get inspiration. Fantastic 
Frank also spreads its risks since the company can be found on many kinds of social media.  
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Frågeställningar  

● Utifrån Canvas analysmodell, hur ser Fantastic Franks E-business ut? 
● Hur är synen på E-business hos en liten nischad fastighetsbyrå? 

 
Syfte Syftet med denna studie är att analysera Fantastic Franks E-business genom Canvas 
analysmodell och analysera hur differentiering genom E-business påverkar företagets framgång. 
 
Metod Genom intervju med ledningsgruppsrepresentant från Fantastic Frank samt med 
fastighetsmäklare på Fantastic Frank applicerades företagets affärsmodell på modellen Källor till 
värdeskapande i E-business företag. Denna metod användes för att undersökningens syfte att se hur 
Fantastic Frank differentierar sig genom E-business skulle kunna undersökas.  

Slutsats Nyckelresurser, nyckelpartnerskap och nyckelaktiviteter är de viktigaste blocken inom 
Canvas analysmodell för Fantastic Frank, för att de ska kunna erbjuda en värdeproposition och 
differentiera sig. Andra fastighetsbyråer börjar erbjuda liknande tjänster med bostadsstyling och  
Fantastic Frank bör vidareutveckla sin tjänst. För att skapa värde bör Fantastic Frank utveckla 
relationer med kunder som köpt eller sålt bostad genom gemensamma intressen inom 
inredning/design. Fantastic Frank ser möjligheter att använda sig utav E-business för att etablera sig i 
storstäder runt om i världen. Om de lyckas, kommer antagligen deras nuvarande partners att se 
möjligheter att växa med Fantastic Frank. Företaget differentierar sig genom att inte använda sig av 
tidningsannonser eller andra störningsmoment på sin hemsida utan skapar hellre inspiration. Genom 
att arbeta med målgruppsanpassad bostadsstyling ser ingen bostad ut som den andra vilket leder till att 
målgruppen återkommer för att söka efter bostad eller inspireras av bostäder. Fantastic Frank har 
spridit sina risker eftersom de satsar på flera olika medier. 
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Tack Fantastic Frank! 
 
Vi vill ge ett varmt tack till Sven Wallén för ditt 
trevliga och öppenhjärtliga bemötande och dina snabba 
svar! 
 
Ett extra tack till Henrik Schönbeck för att du 
entusiastiskt tog dig tid för en spontan intervju om ditt 
arbete som fastighetsmäklare! 
 
Ni båda har gett oss en inblick i Fantastic Franks värld, 
både online och offline-världen och visat hur 
inspirerande det kan vara att arbeta hos er på Fantastic 
Frank där samverkan och idéer står högt i kurs. Ni är 
som Sven sa, inte bara en mäklarbyrå utan också en 
reklambyrå där det inte lider brist på idéer eller vilja att 
införliva dem. 
 
 
Tack ti l l handledare och opponenter! 
 
Tack till handledare Sikander Khan och 
seminariegruppmedlemmar för inspiration och goda råd 
kring vårt fortsatta uppsatsskrivande. 
 
 
 
Januari 2015, Västerås 
 
Monika Herczeg, Annelie Hjelm & Laleh Saeidi 
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BEGREPPSLISTA 

	  
	  
Affärsmodell En affärsmodell kan beskrivas som historier som berättar hur en verksamhet 
skall fungera. En historia har oftast karaktärer samt en plan som berättar om hur företaget 
tänker genera med vinst. Modellen beskriver även den logiska grunden för hur ett företag 
levererar och skapar värde. (Shin & Park, 2009) 
 
E-business E-business omfattar alla typer av elektroniska transaktioner såsom att köpa och 
sälja online, betjäna kunder online, utbilda online, sköta E-forskning, E-försörjningskedjor, 
Business-to-Business, Business-to-Consumer, Consumer-to-Consumer, mobil handel, socialt 
nätverk samt E-publicering. (Xu & Quaddus, 2010) 
 
Offline-kanaler  Det vanligaste inom offline-kanaler är fysiska reklamplatser och 
direktreklam. Oftast används offline-kanaler för att få ut sitt budskap till ett specifikt område 
eller specifikt målgrupp. (Gay, Charlesworth & Esen, 2007) 
 
Business-to-Business  Avser verksamhet som bedrivs mellan företag, snarare än mellan 
ett företag och enskilda konsumenter (Gay, Charlesworth & Esen, 2007). 
 
Business-to-Consumer  En transaktion som sker mellan ett företag och en konsument 
(Gay, Charlesworth & Esen, 2007). 
 
Affärsprocess  En affärsprocess är en aktivitet eller en uppsättning av aktiviteter som 
uppnår en specifik organisatorisk målsättning (Gay, Charlesworth & Esen, 2007). 
 
Differentiering  Resultat av insatser för att göra en produkt eller varumärke sticker ut som 
leverantör av unikt värde till kunder i jämförelse med konkurrenterna (Gay, Charlesworth & 
Esen, 2007).
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1. INLEDNING 
Inledningen ger en inblick i hur synen på konsumenten har förändrats och hur Internet 
påverkar företags affärsmodeller samt beskriver möjligheter och problem inom E-business. 	  

Marknadsföring har i takt med att samhället har förändrats sett olika koncept som viktiga för 
att nå ut till målgruppen. Den första versionen av koncept inom marknadsföringen handlade 
om produktutveckling, medan den andra versionen handlade om att differentiera sig, för att 
slutligen inom den tredje versionen för företag handla om att fokusera på att marknadsföra 
sina värden. Informationsteknologi, hädanefter benämnt som IT, hjälper konsumenter att bli 
välinformerade. Konsekvensen av välinformerade konsumenter blir företag måste ha ett värde 
att erbjuda utöver sin produkt eller tjänst för att få kunder samt för att kunna tillfredsställa 
målgruppens sinnen, hjärta och själ. (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 2010)	  I dagens 
ekonomiska landskap förknippat med osäkerhet och störningar genom bland annat 
teknologins utveckling och ekonomisk turbulens är det viktigt för företag att förstå 
förändringar på marknaden. Detta märks i företag vad gäller deras affärsmodeller vilka kan 
behöva revideras i takt med omvärlden. Det är även viktigt att det finns en delad uppfattning i 
ett företag om vad en affärsmodell är. Canvas analysmodell fungerar som en enkel, relevant 
och förståelig modell utan att förenkla komplexiteten i hur ett företag fungerar och därmed 
kan alla i ett företag förstå modellen. Företag såsom IBM och Ericsson använder sig av 
Canvas analysmodell och den kan, förutom att skapa nya strategiska alternativ, användas av 
företag som vill analysera andra företags- eller konkurrenters affärsmodeller. (Osterwalder & 
Pigneur, 2010)	  

Chaffey och Smith (2012) menar att ett företags affärsmodell kanske till viss del eller helt 
ersätts av en E-business modell i den digitala eran. Rodgers, Yen och Chou (2002) menar att 
det är de olika affärsprocesser som används till att integrera leverantörer eller handlare med 
konsumenter och leverantörer som använder Internet som kallas för E-business. E-business 
gör det möjligt för företag att göra sig globalt närvarande	  (ibid).	  Inom E-business måste 
utmaningar av tekniskt-, juridiskt- och beteendemässigt slag hanteras och även 
utvecklingskostnader måste tas hänsyn till. Även förändringar i attityder gentemot kunder 
vilket resulterar i beteendeutmaningar för företagen är ett problem. Brist på förtroende hos 
kunder och rädsla för intrång i privatlivet gör kunder ovilliga att engagera sig i e-transaktioner 
och gör det svårt för dem att lita på det som sägs på Internet. (Rodgers, Yen & Shou, 2002) 
De största problemen rörande E-business-tillämpning är intern intraorganisationell integrering 
av system, påverkan av organisationens kontext såsom organisationsstruktur, Managements 
stil och kundbasen (Hinton & Tao, 2006).	  
	  
Cazier, Shao och St Louis (2006) menar dock att det sker bedrägerier via Internet och för att 
hantera detta arbetar företag med att skapa förtroende genom att bygga en uppfattning av 
värde (ibid). Att endast använda IT kan sällan erbjuda E-business-värde, dock spelar 
Internetresurser en kritisk roll till att skapa E-business-kapacitet och intern- och extern E-
business-kapacitet är nyckeldrivkrafter för att skapa värde inom E-business (Soto-Acosta & 
Meroño-Cerdan, 2008).	  
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1.1 BAKGRUND  
Bakgrunden beskriver E-business inom fastighetsbranschen samt presenterar fastighetsbyrån 
Fantastic Frank vars koncept är att använda sig av E-business.	  

Hela industrier tenderar att omvandlas tack vare eller på grund av Internet då vissa blir 
överflödiga medan helt nya industrier dyker upp. Fastighetsbranschen är en 
informationsdriven bransch som påverkas av IT och fastighetsmäklare måste därmed söka nya 
sätt för att erbjuda värde. (Crowston & Wigand, 1999) Webbplatser som möjliggör 
fastighetssökningar online har skapat stort värde för företag och kunder. Tillgång till Internet 
har gjort det möjligt för företag och kunder att kommunicera med varandra på ett innehållsrikt 
och intressant sätt. Webbplatser har förbättrat fastighetsbyråers sätt att göra önskad 
information tillgänglig för sina kunder, vilket har lett till framgång i skapandet av 
kundrelationer samt gjort tillgänglighet dygnet runt möjligt. (Cherif & Grant, 2013) 	  
	  
Fantastic Frank grundades 2010 i Stockholm och är en nischad fastighetsbyrå med 23 
anställda som är fastighetsmäklare, stylister och fotografer och även IT-personal. Utöver 
Stockholm har Fantastic Frank ett kontor i Berlin sedan 2013 och under år 2015 öppnas ett 
tredje kontor i München. (Fantastic Frank, u.å.(d)) År 2012 fick Fantastic Frank en tysk 
utmärkelse som Framtidens mäklare eftersom de berör kunden med sin marknadsföring och 
sågs som exemplet som resten av mäklarvärlden skulle komma att följa. (Fantastic Frank, 
2012)	  Fantastic Franks VD som även är en av grundarna, Tomas Backman (u.å.) menar att 
företaget väljer att fokusera på att hitta den perfekta köparen. De ser hellre få som är 
intresserade istället för många med ett litet intresse på visningen. Backman (u.å.) menar att 
människor mår bra när de blir inspirerade och att det är viktigt med ett syfte med det som 
finns runtomkring dem. (Backman, u.å.)	  Konceptet Fantastic Frank handlar om att skapa rätt 
bild som stärker bostadens karaktär. Fotografering av bostaden sker på samma sätt som en 
inredningstidning gör genom att fota detaljer eller stilleben vilka skapas av Fantastic Franks 
stylister. Genom sin digitala marknadsföringsplattform femdubblar företaget antalet besökare 
som ser bostadsannonsen. (Fantastic Frank, u.å.(c)) Annonsering av objekten sker via sociala 
medier, som bloggar, Instagram och Facebook. Samarbetspartners och ytterligare en kategori 
som kallas för Franks gäster används också av mäklarbyrån. (Fantastic Frank, u.å.(b)) Franks 
gäster kan vara både kända och okända möbeltillverkare, stylister, fotografer och designers 
och utgörs av individer som gästspelar hos Fantastic Frank. (Fantastic Frank, u.å.(a)) 	  
	  

1.2 PROBLEMFORMULERING  
Under hösten 2014 beslutades det om ett nytt amorteringskrav på bolån i Sverige taget av 
Finansinspektionen (Fastighetsmäklarförbundet, 2014a). Fastighetsmäklarförbundet meddelar 
att det har debatterats om hur det nya kravet kommer att påverka bostadsmarknaden, där en 
potentiell risk är mindre spekulanter på visningarna. Fastighetsmäklarförbunden (2014b) 
menar dock att bostadsmarknaden i första hand påverkas av räntan och att människor har 
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arbete. Försäljningen av bostäder i Stockholm verkar inte ha påverkats ännu (december 2014) 
av det nya amorteringskravet då det fortfarande finns många budgivare på marknaden. (ibid) 	  
	  
Yang, Wang och Campbell (2010) förklarar också att bostadsinvesteringar som görs av 
invånare i Sverige påverkas av ränteläget eftersom det är i nära korrelation med låneräntan, 
vilken är den mest direkta indikatorn när hushållen väljer vad de ska konsumera eller 
investera i. Låneräntan i Sverige knyts till marknadens kortsiktiga ränteläge och förhandlas 
regelbundet. Fastighetsmarknaden är viktig och intressant att studera eftersom förändringar i 
bostadspriser kan ha en avgörande förmögenhetseffekt på konsumtionen av varor och tjänster. 
Vidare är den även viktig för penningpolitiken samt en ledande indikator för 
konjunkturcykeln. (ibid) 	  
 
Crowston och Wigand (1999) anknyter till Yang, Wang och Campbells (2010) diskussion om 
vikten av att studera fastighetsbranschen. De menar att E-business inom fastighetsmarknaden 
är intressant att studera eftersom industrin är särskilt informationsrik, informationsdriven, 
baserad på transaktioner, fokuserad på högt värde och tillgångar. Dessutom är det en marknad 
med många slags mellanhänder på marknaden som länkar köpare och säljare samt pågår det 
IT- förändringar inom industrin. (ibid) IT inom Svenska företag anses vara viktigt men denna 
uppfattning kan skilja sig mellan branscher, enligt SCB (2014) som rapporterar om IT-
användningen bland svenska företag i rapporten Företagens användning av IT 2013. Fokus 
ligger i rapporten på sociala medier då nära hälften av de svenska företagen med 10 eller fler 
anställda på sociala medier. Viktigt att notera är att 69 procent av dessa är företag med 250 
eller fler anställda. (ibid)	  
	  
Anledningen till att sociala medier används av så många företag är för att de kan samarbeta 
med affärspartners, profilera sig, marknadsföra produkter, involvera kunder i företaget eller i 
utvecklingen av varor och tjänster och interagera med dem. Bland företag med 10 eller fler 
anställda använder 46 procent sociala medier i Sverige mot genomsnittet 32 procent för 
samma företagstyper i övriga Europa. Undersökningen kom också fram till att vissa 
tjänsteföretag upplever begränsningar i att erbjuda tjänster såsom E-handel. (SCB, 2014) 	  
	  
Fantastic Franks fastighetsbyrå i Stockholm är ett av de företag vars fokus ligger på sociala 
medier då deras affärsidé är att skapa professionella bilder av försäljningsobjekten genom 
samarbeten med professioner såsom designers och formgivare. Genom värdet de erbjuder 
med sina målgruppsanpassade stylingar av lägenheter som sedan fotograferades av 
professionella fotografer kan Fantastic Frank många gånger få högre slutpriser än 
konkurrenter på objekten som säljs. Fantastic Franks affärsmodell kan beskrivas som E-
business eftersom deras företag bygger på inspiration online, fokus på målgruppen genom 
olika sociala medier och genom ett nätverk av samarbetspartners som har anskaffats genom 
bloggvärlden. (Wallén, 2014) 	  
	  
Fantastic Franks fastighetsbyrå bedriver sin verksamhet i Stockholm, där bostadspriserna 
enligt Yang, Wang och Campbell (2010) uppges vara tre gånger högre än det nationella 
genomsnittet (ibid). Huruvida Stockholms bostadsmarknad kommer att påverkas av de ökade 
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amorteringskraven finns det inget svar på i skrivande stund (december 2014) 
(Fastighetsmäklarförbundet (2014b). Om marknaden påverkas av ökade amorteringskrav 
finns det dock risk att flera köpare funderar en extra gång på att köpa ny bostad eller att 
kundkretsen minskar för de allra dyraste bostäderna. Därmed kan fastighetsbyråer som tar 
mer betalt på grund av sin nischade verksamhet påverkas och differentieringsfrågan kan 
komma att bli viktig att fundera kring. 	  
	  
	  

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR  
● Hur ser Fantastic Franks E-business ut, utifrån Canvas analysmodell?	  
● Hur är synen på E-business hos en liten nischad fastighetsbyrå? 

	  
	  

1.4 SYFTE  
Syftet med denna studie är att analysera Fantastic Franks E-business genom Canvas 
analysmodell och analysera hur differentiering genom E-business påverkar företagets 
framgång.	  
	  

1.5 AVGRÄNSNINGAR   
Studien kommer att avgränsas till en fastighetsbyrå, Fantastic Frank som befinner sig i 
Stockholm stad, dock finns även Fantastic Franks kontor i Berlin, Tyskland och ett nytt 
kontor i München, Tyskland som öppnar under 2015. Studiens fokus kommer att enbart riktas 
mot Stockholm stad eftersom Fantastic Franks huvudkontor ligger i Stockholm. Studien har 
fokuserat på det interna inom företaget genom intervjuer med en av grundarna till företaget 
och en av fastighetsmäklarna. E-business är ett brett ämne och därför avgränsas studien till 
Canvas analysmodell som är grunden för denna studie för att kunna granska Fantastic Franks 
syn på E-business, sedan används Amit och Zotts (2001) värdeskapande modell för E-
business som ytterligare en avgränsning för att ta reda på hur det valda företaget differentierar 
sig på marknaden och bland sina konkurrenter.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen bygger på följande teorier: affärsmodell, E-business, Canvas 
analysmodell, transaktionsprocessen, differentiering, modellen ”Värdeskapande inom E-
business” eftersom studien analyserar Fantastic Franks fastighetsbyrå inom E-business och 
dessa teorier förklarar hur den efterföljande analysen ska genomföras. 	  

2.1 AFFÄRSMODELL  
Företag kommersialiserar nya idéer och teknologier genom sina affärsmodeller. 
Affärsmodeller kan beskrivas som historier som berättar hur en verksamhet skall fungera. En 
historia har oftast karaktärer samt en plan som berättar om hur företaget tänker generera vinst. 
(Shin & Park, 2009) En affärsmodell ger en logisk insikt i de metoder och förfaranden som 
företagen använder sig av för att skapa värde för kunderna. Modellen underlättar för företag 
genom att de skapar en gemensam förståelse om verksamheten och hur den fungerar. (Cherif 
& Grant, 2013)	  

En affärsmodell förmedlar utgångspunkten som tillåter företag att maximera sina vinster. Ju 
tidigare affärsmodellen är på plats desto bättre. Affärsmodellen är en beskrivning av hur ett 
företag skapar och levererar värde. Den definierar företagets konkurrenter, marknad, 
målgrupp, leverantörer och därutöver vilka kostnader samt intäkter dessa relationer generar. 
(Lindgren & Aagaard, 2014)	  

2.2 E-BUSINESS   
E-business är en internationellt vedertagen beteckning som trots sitt engelskspråkiga ursprung 
även är allmänt använd i Sverige och många andra icke-engelsktalande länder (Dykert, 
Ivarsson & Widman, 2002). E-business har under de senaste åren varit en av de viktiga 
delarna i företagsverksamheten och datavetenskapslitteraturen, trots detta har en 
standardiserad och accepterad definition av begreppet ännu inte getts (Cagnina & Poian, 
2009).	  Varje organisation utvecklar sin egen E-business-modell anpassad efter 
organisationens affärsmodell, mål och strategi. För att en E-business-modell ska vara till 
nyttja, måste aspekter såsom den ekonomiska miljön, marknaden och branschmässiga villkor 
och de interna- och externa faktorer som påverkar organisationen tas hänsyn till.  (Cherif & 
Grant, 2013) För att skapa nya varianter av E-business-modeller är det viktigt att beskriva 
affärsprocessen så tydligt som möjligt (Shin & Park, 2009).	  

Xu & Quaddus (2010) skriver att E-business har en bred innebörd som omfattar all typer av 
elektronisk transaktioner (köpa, sälja och betjäna kunder online, online lärande, E-forskning, 
E-försörjningskedjor, Business-to-Business, Business-to-Consumer, Consumer-to-Consumer, 
mobil handel, socialt nätverk, E-publicering) och kommunikation mellan organisationer samt 
med konsumenter. Organisationer är inblandade i E-business i olika grad. Vissa 
organisationer har ingen inblandning i det alls d.v.s. de är traditionella företag som till 
exempel företag som använder sig enbart av lokaler för att sälja fysiska varor. Andra 
organisationer är enbart baserade inom E-business, det vill säga att de inte har lokaler och allt 
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som sker inom företaget (försäljning, marknadsföring, transaktioner, kommunikation, 
fakturering) sker genom E-business. (Xu & Quaddus, 2010)	  

Internet är konstant under utveckling och därmed utvecklas även nya E-business-modeller 
vilka också har förändrat och förbättrat affärsmodeller. Anledningen till att de flesta företag är 
involverade inom E-business och att E-business är en del av de flesta företags affärsmodell, är 
att det utvidgar traditionella affärsmodeller vilket leder till utökning av marknader och 
intäkter. (Cherif & Grant, 2013) Costa och Tavares (2012) menar att E-business bör samordna 
samarbetsverktyg, främja sociala nätverksmekanismer, och öka driftskompatibiliteten mellan 
systemen med intention att förbättra samarbetet, förbättra och utveckla tillit i företaget och 
implementera strategier för nätverksrelationer. (ibid)	  

2.3 CANVAS ANALYSMODELL 
Canvas analysmodell är ett verktyg för att beskriva, analysera och för att designa 
affärsmodeller vilket beskrivs i Figur 1. Osterwalder och Pigneur (2010) menar att de nio 
grundläggande byggnadsblocken visar logiken i hur företaget avser att tjäna pengar. De nio 
blocken täcker de fyra huvudområdena i ett företag: kunder, erbjudande, infrastruktur och 
finansiell hållbarhet. Canvas analysmodell fungerar som en skiss och ett underlag över hur 
företagets strategi ska implementeras genom strukturer, processer och system i dess 
organisation. (ibid) 

 

 Figur 1: Business Model Canvas. Anpassad efter Osterwalder & Pigneur (2010, s.18-19). 

 
2.3.1 CANVAS ANALYSMODELLENS NIO BYGGNADSBLOCK   
1. Nyckelpartnerskap: Beskriver alla leverantörer, samarbetspartner och nätverk som är 
ansvariga och gör affärsmodellen. Anledningen till att företag skapar partnerskap beror på att 
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de vill minimera risker, optimera sina affärsmodeller och förhandla affärer. (Osterwalder & 
Pigneur, 2010) Enligt Osterwalder och Pigneur (2010) finns det fyra olika partnerskap:	  
	  

- Strategiska allianser mellan icke-konkurrenter	  
- Co-opetition: strategiska partnerskap mellan konkurrenter	  
- Samrisk företag: för att utveckla och utforma nya företag	  
- Leverantörsförhållande: för att säkersttälla en stabil tillgång till resurser.  (Osterwalder 

& Pigneur, 2010)	  
	  
2. Nyckelaktiviteter: Dessa aktiviteter skiljer sig beroende på vilken affärsmodell företaget 
använder sig av och de beskriver de viktigaste aspekterna ett företag ska ta hänsyn till för att 
deras affärsmodell ska fungera. Dessa aktiviteter krävs för att ett företag ska kunna erbjuda en 
värdeproposition, nå marknaden, upprätthålla kundrelationer och få intäkter vilket är det 
viktigaste handlingar som ett företag ska genomföra för att fungera framgångsrikt. 
(Osterwalder & Pigneur, 2010)	  Nyckelaktiviteter delas enligt Osterwalder och Pigneur (2010) 
upp i:	  
	  

- Produktion: Dessa aktiviteter är relaterade till att utformning, beslutsfattande och 
leveransen av en aktivitet i betydande omfattning och av högsta kvalitet. (ibid)	  

	  
- Plattform: Affärsmodeller som görs av med hjälp av en plattform som nyckelresurser 

domineras av plattform eller nätverksrelaterade nyckelaktiviteter. Till exempel kräver 
eBays affärsmodell att företaget kontinuerligt utvecklar sin plattform: hemsidan till 
eBay.com. (ibid)	  

	  
- Problemlösning: Dessa nyckelaktiviteter avser utvecklingen av lösningar på enskilda 

kundproblem.  Till exempel har vissa serviceorganisationer som huvudsyfte att lösa 
kundproblem och aktiviteter som kunskapshantering och fortbildning. (ibid)	  

	  
3. Nyckelresurser: Omfattar viktiga resurser som ett företag ska ha tillgång till för att dess 
affärsmodell ska fungera som den ska. Vad som är de viktigaste resurser eller nyckelresurser 
beror på vilket företag det är och vilken affärsmodell företaget använder sig av. 
Nyckelresurser gör det möjligt för företaget att skapa och erbjuda en värdeproposition, nå 
marknaden och upprätthålla relationer med kundsegment och få intäkter. Nyckelresurser kan 
vara fysiska, ekonomiska, intellektuella eller professionella (anställda). Nyckelresurser kan 
ägas eller leasas av företaget eller förvärvas av nyckelpartners. (Osterwalder & Pigneur, 2010)	  
	  
	  
4. Värdeproposition: Det uppfattade värdeskapande innehållet i ett företags produkter och 
tjänster hos ett specifikt kundsegment (Osterwalder & Pigneur, 2010). Innehållet kan utgöras 
av följande delar enligt Osterwalder och Pigneur (2010):	  
	  
Nyhet: En produkt eller tjänst tillfredsställer ett tidigare ouppfattat behov eftersom liknande 
produkter/tjänster saknas. Prestanda innebär förbättring av en produkt eller service. 
Anpassning innebär att skräddarsy produkter eller tjänster efter målgrupp. Mass-anpassning 



 	  

	   8 

och Kundmedskapande innebär att företag nyttjar skal-ekonomiska fördelar. Att få arbetet 
gjort innebär att ett företag sköter alla delar i ett arbete mot avgift. Design kan ge 
värdeproposition genom en produkt eller tjänst. Varumärke och status ger kunden känslan att 
dela exempelvis status eller värde med företaget. Pris där liknande värden som andra företags 
erbjuds, fast billigare, exempelvis gratistidningar, som tilltalar priskänsliga kunder men 
påverkar företagets affärsmodell. Att hjälpa kunder reducera kostnader kan gälla installation 
och att hantera en produkt helt själv. Riskreducering som sker när riskutvärdering vid köp 
undviks. Tillgänglighet gör otillgängliga produkter tillgängliga för vissa kundsegment.	  
Bekvämlighet och användarvänlighet gör produkter eller tjänster användarvänliga. 
(Osterwalder & Pigneur, 2010)	  
	  
5. Kundrelationer: Drivs av Kundförvärv, Behållning av kunder och ökad försäljningsgrad. 
Flera kategorier av kundrelationerna beskrivna nedan kan samverka. (Osterwalder & Pigneur, 
2010)	  
	  
Personlig assistans baseras på mänsklig interaktion under försäljningsprocessen eller efter 
köp genom exempelvis mail-kontakt eller call-centres. Hängiven personlig assistans ger 
kunden en personlig kontakt i företaget, oftast i relationer under längre perioder. Själv-service 
innebär att företaget inte har några direkta relationer att upprätthålla med kunden som får 
nödvändiga medel för att hjälpa sig själv. Automatiserade tjänster kombinerar självservice 
med automatiserade processer där individuella kunder kan kännas igen och simulera personlig 
relation. Användarforum gör företag mer involverade i kunderna, förenklar förbindelser 
mellan forum-medlemmars gemensamma problemlösning samt bidrar till ökad 
kundförståelse. Medskapande där kunder får skriva recensioner på inhandlade produkter eller 
tjänster för att erbjuda värdemedskapande. Kunder hjälper ibland företag vid design av nya 
produkter. (Osterwalder & Pigneur, 2010)	  
	  
	  
6. Kanaler: Innebär företagets kanalval för att leverera sin värdeproposition till valda 
kundsegment. Att välja rätt kanalmix där kunden vill bli nådd är avgörande när en 
värdeproposition skapas. Företaget väljer att nå sina kunder genom sina egna ägda kanaler, 
indirekta partners kanaler eller en kombination av dessa. Partners kanaler som är indirekta kan 
ge lägre marginaler men förenkla för företaget att utöka täckningsområdet och låta det ta del 
av partnerns styrkor. Ägda kanaler med högre marginaler, särskilt de direkta ägda kanalerna, 
som en butik, kan vara kostsamma att installera samt att operera. Det är viktigt att integrera 
alla använda kanaler för en genomgående positiv kundupplevelse och för att maximera 
intäkter. (Osterwalder & Pigneur, 2010)	  
	  
	  
7. Kundsegment: Kundsegment byggnadsbeloppet definierar de olika grupper av människor 
eller organisationer ett företag syftar till att nå och tjäna. Kunderna utgör kärnan i alla 
affärsmodeller. Utan kunder kan inget företag överleva. För att bättre kunna tillfredsställa 
kunderna kan ett företag gruppera dem i olika segment med gemensamma behov och 
beteenden eller andra attribut. En affärsmodell kan definiera en eller flera stora eller små 
kundsegment. Ett företag måste göra ett medvetet beslut om vilka segment det ska lägga 



 	  

	   9 

märke till och vilka segment det ska ignorera. När detta beslut fattas, kan en affärsmodell 
noggrant konstrueras kring en stark förståelse för specifika kundbehov. (Osterwalder & 
Pigneur, 2010)	  
	  
8. Kostnadsstruktur: Denna modell beskriver alla kostnader för att driva en affärsmodell.  
Detta byggnadsbelopp beskriver de viktigaste kostnaderna samtidigt som den arbetar under en 
viss affärsmodell. Området skall skapa en leveransvärde, underhålla kundrelationer samt 
generera intäkter. Sådana kostnader kan beräknas relativt lätt efter att ha definierat 
nyckelresurser, nyckelaktiviteter och nyckelpartnerskap. Dock är vissa affärsmodeller mer 
kostnadsdrivna än andra. (Osterwalder & Pigneur, 2010) 
 
Generellt bör kostnaderna minimeras i varje affärsmodell. Men lågkostnadsstrukturer är 
viktigare för vissa affärsmodell än för andra. Det kan därför vara lämpligt att skilja mellan två 
breda delar av affärsmodellen, nämligen kostnads- och värdedriven. (Osterwalder & Pigneur, 
2010)	  
 
Kostnadsdrivna affärsmodeller fokuserar på att minimera kostnaderna där det är möjligt. 
Detta tillvägagångssätt syftar till att skapa och upprätthålla den möjliga kostnadsstrukturen, 
med hjälp av låga värdepropositioner, maximal automatisering samt omfattande outsourcing. 
Värdedriven - Istället för att fokusera på kostnader, är vissa företag mindre oroliga för de 
ekonomiska konsekvenserna av en viss affärsmodells utformning. Värdepropositioner och en 
hög grad av personlig service, kännetecknar oftast värdedrivna affärsmodeller. (Osterwalder 
& Pigneur, 2010) 
	  
9. Intäktsströmmar: Intäktströmmar är den strategi som används av ett företag för att generera 
pengar från varje kundsegment. Varje intäkt kan ha olika prissättningsmekanismer, såsom 
fasta listprister, förhandlingar, auktionering, marknadsberoende, volymberoende eller 
intäktsmanagment. (Osterwalder & Pigneur, 2010)	  
	  

2.4 DIFFERENTIERING INOM E-BUSINESS  
Att differentiera sin produkt eller tjänst innebär att separera sig från konkurrenter. I branscher 
där konkurrenter producerar liknande tjänster, kommer företag att försöka göra sin tjänst unik 
på något sätt så att den sticker ut från mängden. Ibland görs detta genom att bedriva en 
lågkostnadsstrategi, men även genom att öka det upplevda värdet hos kunden. (Kotler, 
Kartajaya & Setiawan, 2010; Porter, 1998) Målet med differentiering är att företag som har 
differentierat sig skall uppnå kundlojalitet samt att kunden ska uppleva tjänsten som mer 
värdefull än konkurrenternas. Differentiering beskrivs som processen att erbjuda 
värdeskillnader för att kunna särskilja denna från konkurrenterna och avser inte några verkliga 
eller faktiska ändringar i en tjänst. Differentiering är snarare sättet att presentera eller beskriva 
en tjänst till en konsument vilket påverkar hur tjänsten uppfattas. (Kotler, Kartajaya & 
Setiawan, 2010) 	  
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Liksom Kotler, Kartajaya & Setiawan (2010) och Porter (1998) menar Cazier, Shao och St 
Louis (2006) att differentiering kan kopplas till Det upplevda värdet. Inom E-business bygger 
differentiering på om det finns en överenstämmelse mellan värden vilket hjälper till att bygga 
förtroende medan värdekonflikt istället minskar förtroende. Det värdebaserade förtroendet 
som differentierar ett företag inom E-business bygger på tre delar (ibid): 	  

Process-baserat: Bygger på socialt utbyte mellan organisationer och individer. (ibid)	  

Institutionsbaserat: Skapas genom en tredje part som hjälper till att försäkra att 
organisationen går att lita på. (ibid)	  

Karakteristiskt/kännetecken-baserat: Skapas genom att en känsla av delad gemenskap med 
den andra parten. Detta kan visa sig genom delade värden, liknande bakgrund, etnicitet och 
erfarenheter. (ibid)	  

Xu och Quaddus (2010) menar att på Internet är det viktigt att underhålla relationer med 
kunder, så kallade One-to-One relationships. Ett sätt att göra detta är för organisationer att 
utveckla ett band med kunder då de har enklare att behålla dessa kunder. Inom E-business 
används begreppen Personalisering och Mass-anpassning för att skapa detta band och för att 
skapa kundlojalitet med kunder online. Ett sätt att främja denna lojalitet är för företag att lära 
sig om kunders behov, interagera med kunderna och att ge utmärkt service. (ibid) Earl och 
Mandevill (2009) menar att differentiering och värdeskapande på företagets hemsida kan ske 
genom att den har ett stort urval av produkter som innebär att shoppingen avgränsas till just 
denna sida, att hemsidan är enkel att navigera och att dess image appellerar till en speciell 
nisch av kunder. (ibid) 	  
	  

	  
	  

Figur 2: Sources of value-creation in e-business. Anpassad efter Amit & Zott (2001, s.504). 
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Modellen Värdeskapande källor inom E-business (fritt översatt) skapades av Amit och Zott 
(2001) eftersom de ansåg att forskning inom E-business måste utgå från ett integrerat 
tillvägagångssätt där fyra olika perspektiv bör ingå: Schumpeteriansk innovation, den 
resursbaserade synen hos företaget, strategiska nätverk mellan partnerföretag och 
transaktionskostnads-ekonomier. Pilarna i modellen visar hur de fyra värdedrivarna: Nyhet, 
Låsning, Komplement och Effektivitet kan påverka varandra både positivt och negativt samt 
påverka värdet av E-business hos företaget för alla intressenter hos företaget. (Amit & Zott, 
2001)	  
	  
Effektivitet innebär att ju effektivare transaktioner kan genomföras desto lägre blir 
kostnaderna och därmed uppfattas också värdet som högre. (ibid)	  
	  
Komplement innebär att komplement finns mellan teknologier, aktiviteter, online- och 
offlinetillgångar och mellan produkter och tjänster. (ibid)	  
	  
Låsning innebär att kostnader uppstår om en intressent lämnar företaget, kostnader kan 
innebära att förtroende måste skapas på nytt vid byte av företag, företag som skräddarsyr 
erbjudanden och produkter till kunder använder sig också av denna princip och företag som 
använder sig forum där medlemmar eller besökare delar åsikter, tankar och ger recensioner. 
Låsning kan uppnås genom att använda sig av värdedrivarna Effektivitet och Komplement 
eftersom dessa kan locka intressenter. (ibid)	  
	  
Nyhet innebär att nya strukturer för transaktioner, nya deltagare eller nytt innehåll i 
transaktioner erbjuds. Nyhet kan bidra till att även värdedrivaren Låsning kan uppnås genom 
att t.ex. nya deltagare gör innehållet mer intressant. (Amit & Zott, 2001)	  
	  

2.5 TRANSAKTIONSPROCESSEN INOM FASTIGHETSBRANSCHEN  
Innan, i samband med och efter bostadsköpet sker en transaktionsprocess vilken delas upp i 
följande fem steg enligt Crowston & Wigard (1999): 	  
	  
1. Listning: När säljaren bestämmer sig för att sälja bostaden och när bostaden sedan läggs ut 
till försäljning och marknadsföringen av denna bostad börjar. Under detta steg ingår också att 
placera bostaden i en databas speciellt för bostäder till försäljning. 2. Sökning: Innebär att 
potentiella köpare utvärderar bostäder för att hitta de mest passande vad gäller till exempel 
område, storlek, pris och andra särdrag. Köparen söker i tidningar eller arbetar tillsammans 
med en agent som hjälper köpare att hitta en bostad. (Crowston & Wigard, 1999) Enligt 
Frambach, Roest och Krishnan (2007) tenderar Internetvana konsumenter av komplexa 
tjänster att använda Internet i sökningen innan och efter köpet. (ibid)	  3. Utvärdering: De mest 
lovande bostäderna utvärderas ytterligare. Oftast görs detta genom en visning där spekulanten 
själv deltar. En skillnad mellan fastighetsbranschen och andra branscher, såsom bokbranschen 
där produkter säljs online är att få personer skulle hoppa över denna fas och därmed inte gå på 
bostadsvisning.	  4. Förhandling: Innebär att en budgivning börjar där köparen bedömer vilket 
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pris denne vill ge baserat på olika aspekter såsom att få finansiering.	  5. 
Verkställning/utförande: När alla kontrakt är utfärdade och klara kan affären avslutas. 
(Crowston & Wigard, 1999) 	  
	  
I samband med köpet vill gruppen internetvana konsumenter liksom gruppen som är ovana 
vid att vara online, på Internet använda sig av den så kallade Offline-kanalen eftersom de 
anser att saknar det sociala stödet om de använder Online-kanalen (Frambach, Roest & 
Krishnan, 2007).	  
	  
Stegen i transaktionsprocessen varierar även beroende av marknaden. På en eftertraktad 
marknad är informationssökningen viktig för att få ge ett bud så fort som möjligt, medan på 
en mindre eftertraktad marknad kan pris och positionering komma att behöva beaktas igen 
efter en tid på marknaden. (Crowston & Wigard, 1999) 	  
	  
	  

2.6 ANALYSMODELL 

Figur 3: Egengjord analysmodell (2014) 	  

Utifrån Canvas analysmodellen (Figur 1) appliceras de områden, som genom intervju med 
Fantastic Frank om deras affärsmodell, har funnits särskilt relevanta för Fantastic Franks E-
business på Amit och Zotts (2001) modell för värdeskapande inom E-business (Figur 2). 
Fantastic Franks affärsmodell är utgångspunkten för att kunna analysera vilka delar inom 
deras verksamhet som hör till vilken del inom modellen för värdeskapande inom E-business. 	  
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Genom denna analys blir det möjligt att se vilka delar som är viktigast för Fantastic Franks 
verksamhet för att de ska lyckas skapa en framgångsrik E-business samt differentiera sig på 
marknaden, och vilka värdeskapande delar som berörs specifikt av deras affärsmodell 
eftersom det finns delar som kan påverka varandra positivt eller negativt enligt Amit och 
Zotts (2001) modell för värdeskapande källor inom E-business (Figur 2). Denna analysmodell 
innebär även att företaget kan få riktlinjer för hur de i fortsättningen ska kunna inneha samma 
position och differentiera sig på marknaden som de gör idag.	  
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3. METOD  
 I denna del presenteras de metodval som har legat till grund för att studiens frågeställning 
och syfte skall kunna besvaras.  	  
	  

3.1 METODVAL  
I början av studien valdes inriktningen E-business och fokus föll på fastighetsbranschen 
eftersom det visade sig att den bransch är påverkad av E-business till viss eller stor del, 
beroende på vilken typ av mäklare det rör sig om. För att undersöka hur den valda 
fastighetsbyrån differentierar sig genom E-business föll valet på en kvalitativ och en deduktiv 
metod. Bryman och Bell (2013) menar att inom forskningen används ofta antingen en 
deduktiv eller induktiv metod men dessa två metoder kan dock innefatta drag av den andra 
metoden. Skillnaden mellan dessa är att deduktion innebär att forskningsinsatsen är resultatet 
av teorin, medan den induktiva metoden innebär att teorin är resultatet av en forskning som 
har gjorts. (Bryman & Bell, 2013) Backman (1998) knyter den kvalitativa ansatsen 
övervägande till den induktiva metoden, vilken interagerar mycket med empirin, där 
datainsamlingar sker och utifrån detta formuleras begrepp i form av hypoteser eller teorier. 
Den traditionella ansatsen beskrivs av Backman (1998) som att observera, registrera och mäta 
en så kallad given verklighet. Detta knyts med andra ord till den deduktiva metoden som 
prövar hypoteser. 	  
	  
Backman (1998) påpekar också att det finns en viktig skillnad mellan perspektiv och metod 
där intervjuer till exempel förekommer i en traditionell ansats medan en kvantitativ metod i 
ett kvalitativt paradigm inte är lika vanligt. Backman (1998) menar att det i en traditionell 
studie går till på det sätt att problemet eller frågan formuleras innan observationer påbörjas 
och innan insamlingen av data påbörjas. När data har samlats in kan den kunskap den ger leda 
till att nya problemställningar formuleras. I den kvalitativa studien skapas en problem- eller 
frågeställning ofta samtidigt eller i takt med att data samlas in. (ibid) 	  
	  
Det existerar redan teorier om vikten av värdeskapande på Internet och inom E-business samt 
teorier om differentiering och därmed innebär att dessa teorier har format studiens insamling 
av dess empiriska data i form av intervjuer med representanter från fastighetsbyrån Fantastic 
Frank, och en deduktiv ansats används därmed.	  

3.2 FORSKNINGSANSATS 
Studien om Fantastic Frank bygger på intervjuer och eftersom det är representanter från 
fastighetsbyrån Fantastic Frank som intervjuas har metoden varit kvalitativ. Backman (1998) 
menar att intervju som metod är den vanligaste metoden i det kvalitativa perspektivet men en 
intervju ställer också stora krav på personen som genomför intervjun. (ibid) Valet föll på en 
kvalitativ ansats eftersom frågeställningen knyts till företagets syn på E-business och hur de 
differentierar sig och hur framtiden ser ut för företagets verksamhet inom E-business beror på 
företagets resurser i kombination med externa faktorer. Studien koncentrerar sig dock på den 



 	  

	   15 

interna kompetensen i och synen på E-business på grund av att det i denna studie inte fanns 
tillräckligt med tid att även studera externa intressenters syn på företaget. 	  
	  
Studien bygger därmed på kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade, vilket beskrivs av 
Bryman och Bell (2013) som ett sätt för intervjupersonen att få utforma sina svar på eget sätt. 
Semi-strukturerade intervjuer har ett specifikt tema men dessa frågor behöver inte ställas i 
samma ordning som de presenteras i listan samt andra frågor som inte ingår i listan kan också 
tas upp under intervjun. Detta ger utrymme för intervjupersonen att få diskutera teman som 
denne under intervjun anser vara viktiga. (Bryman & Bell, 2013) 	  
	  

3.3 MOTIVERING AV VALDA TEORIER 
Ett företag som har sin affärsmodell baserad på E-business driver en betydande del av sina 
intäkter från transaktioner som utförs via Internet (Amit & Zott, 2001). Begreppen 
differentiering, värdeskapande, E-business och affärsmodell används med anledning av att 
analysera den totala differentiering som skapas inom en affärsmodell av E-business. 
Intervjufrågorna är baserade på Canvas analysmodell (se Figur 1) som är ett redskap för att 
analysera och för att designa affärsmodeller, detta görs genom modellens nio block som 
täcker fyra huvudområden i ett företag, nämligen kunder, erbjudande, infrastruktur och 
finansiell hållbarhet. Amit och Zotts (2001) modell (se Figur 2) används för att kunna 
analysera Fantastic Frank utifrån de fyra olika källor som är värdeskapande i E-business 
företag. 	  

3.4 DATAINSAMLING  
Vid genomförandet av studien har både sekundärdata och primärdata samlats in. Bryman 
(2012) menar att primärdata baseras på information som samlats in direkt från grundkällan, 
exempelvis intervjuer och sekundärdata kan definieras som redan existerande data som har 
bearbetats av andra (Bryman, 2012). 	  

	  

3.4.1 PRIMÄRDATA 
Primärdata som har samlats in till studien är från intervjuer med företaget Fantastic Frank i 
Stockholm. Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt där intervjupersonerna har 
fått stor frihet att utforma svaren själva. Frågorna som ställs i intervjun behöver inte komma i 
samma ordning som i intervjuguiden. (Holme & Solvang, 1997) 	  
	  

3.4.2 SEKUNDÄRDATA  
Sekundärdata är information som sedan tidigare har samlats in och sammanställts (Bryman & 
Bell, 2013). Sekundärdata som har använts i studien kommer till största del av vetenskapliga 
artiklar från databasen Discovery. Nyckelorden som valdes för sökningen på databasen är E-
business, E-business model, Canvas Framework, Business model, Real Estate. Anledningen 
till varför det enbart valdes att söka på engelska sökord var att det innebar större chans att 
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hitta fler vetenskapliga artiklar. E-business på svenska blir E-handel, vilket innebär att 
genomföra transaktioner genom nätet, och detta är inte studiens syfte till att undersöka. 	  
 
Studiens sekundärdata har legat till grund för stor del av uppsatsen samt gett djupare 
förståelse inom ämnesområdet. Artiklarna är från 2000-talet, med anledningen av att E-
business är en ny term. Information från Fantastic Franks hemsida har även legat till grund för 
studiens sekundärdata. Dessutom har en del av teoretiskt material tagits fram med hjälp av 
analys av litteraturer. Vid sökandet av litteratur användes Mälardalen Högskolas biblioteks 
sökmotor Libris. Den litteratur som har använts under studiens gång är böcker och E-böcker 
inom ämnet E-business och konkurrensstrategier.  

 

3.5 INTERVJU  
Det har genomförts två intervjuer i denna studie, den första är med Sven Wallén som är 
försäljningschef på och grundare av den valda fastighetsbyrån Fantastic Frank, och den andra 
intervjun är med en av Fantastic Franks fastighetsmäklare vid namn Henrik Schönbeck. 
Företagets huvudkontor i Stockholm har besökts för intervjuerna och intervjuerna skedde 
genom ett personligt möte. Intervjun med Sven Wallén pågick i strax över en timme medan 
intervjun med Henrik Schönbeck pågick i 30 minuter.	  

3.5.1 VAL AV RESPONDENTER	  	   
För att samla in primärdata till studien genomfördes de två ovannämnda intervjuerna i 
Stockholm. Valet av Sven Wallén föll på att kommunikationen med Fantastic Frank startade 
med att det var Sven Wallén som svarade på det inledande mejlet med en förfrågan om 
Fantastic Frank var intresserade av vår studie. Det visade sig att Sven Wallén också var en av 
grundarna till företaget vilket innebar att han har en god inblick i hela företaget och dess 
historia. Fastighetsmäklaren Henrik Schönbeck valdes ut till intervju av Sven Wallén precis 
efter den inledande intervjun med honom. Henrik Schönbeck har inte arbetat på företaget i 
mer än ett år (december 2014) vilket ger en god inblick i hans uppfattning av företaget som 
anställd och på mäklaryrket samt frågor som rör kundfokus samt köpprocessen. 	  
	  

3.6 UTFORMNING AV INTERVJU   
Användning av material var viktigt för att förenkla för alla deltagare och under intervjun 
användes metoden inspelning med mobiltelefon för att intervjun skulle kännas avslappnad 
och alla skulle kunna koncentrera på att samtala istället för att skriva ner svar eller vänta på att 
svar skulle skrivas ned. Innan intervjun var intervjuarna väl förberedda och pålästa om både 
företaget och E-business och andra begrepp som skulle tas upp under intervjun. 
Anledningarna till att förberedelse var viktigt var att intervjuarna skulle kunna rycka in och 
förklara ett begrepp om respondenten var osäker på vad som menades samt för att kunna 
relatera följdfrågor till företaget som intervjun rörde.	  
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Frågorna hade granskats genom att de dels lästes igenom efter att de utformats och genom att 
låta en utomstående läsa igenom frågorna en sista gång för att undersöka begripligheten för att 
missförstånd under intervjuerna skulle kunna undvikas. Anledningen till att metoden att låta 
en utomstående läsa igenom intervjufrågorna användes var att även om intervjuaren förstår 
frågan kan det hända att respondenten inte förstår och måste be om en förklaring. En 
missförstådd fråga kan i värsta fall även leda till att respondenten svarar såsom denne tolkar 
frågan och intervjuarna är omedvetna om att respondentens tolkning av frågan är fel. Innan 
intervjun kom intervjuarna överens om vad de ville ha ut av intervjun vilket enligt Bryman 
och Bell (2013) är ett av kriterierna för en framgångsrik intervjuare. Miljön där intervjun 
genomfördes var på Fantastic Franks kontor där intervjun tog plats i ett mindre rum utan 
större störningsmoment utifrån. Detta resulterar i att intervjuarna kunde nyttja sin teknik, 
inspelningen, utan risk för att buller från exempelvis andra personer på en allmän plats, skulle 
kunna förstöra ljudupptagningen.	  
	  

3.6.1 TYP AV INTERVJU  
Frågorna som ställdes under intervjun var öppna vilket innebär att de inte kan besvaras av 
enbart svaren ja eller nej. Häger (2007) menar att sådana typer av frågor kan hjälpa 
intervjuaren att få svar som är mer citatvänliga och som också innefattar fler bildmetaforer 
och mer drama. Öppna frågor kan också leda till en betydligt mer avslappnad intervjusituation 
än den intervjuade var inställd på vilket i sin tur kan leda till att respondenten lyckas få ut mer 
information än om denne använt sig av en annan metod. (Häger, 2007)	  
	  
Intervjuerna med Sven Wallén och Henrik Schönbeck från Fantastic Frank syftade till att ge 
en inblick i hur fastighetsbyrån ser på E-business och hur de använder sig utav detta. Bryman 
och Bell (2013) påpekar att i den kvalitativa intervjun är fokus riktat på den intervjuades 
ståndpunkter och tvärtom i den kvantitativa där fokus ligger på att tillgodose forskarens 
intressen. Studiens syfte var att få kunskap om vad företaget Fantastic Frank anser om E-
business och vilka delar som de anser är relevanta för deras verksamhet och därmed var den 
kvalitativa intervjun viktig att använda för att kunna besvara syftet med studien.	  
	  

3.7 OPERATIONALISERING 
Operationalisering används för att kunna förklara hur teorierna används för att besvara 
problemformuleringen och bevisa metodens koppling till den teoretiska referensramen. 
(Bryman & Bell, 2011) Nedan preseenteras operationaliseringen av intervjufrågorna till 
grundaren av och försäljningschefen på Fantastic Frank samt till en av företagets 
fastighetsmäklare.	  
 

3.7.1 INTERVJUFRÅGOR TILL FANTASTIC FRANKS GRUNDARE OCH 

FÖRSÄLJNINGSCHEF 
De första intervjufrågorna (1-22)  till Sven Wallén (se Bilaga 1.1) är kopplade till Canvas 
analysmodell (se Figur 1) och Amit och Zotts (2001) modell (se Figur 2) som är baserad på 
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värdeskapande källor i E-business-företag. Intervjufrågor från 23-30 är med mäklare Henrik 
Schönbeck (se Bilaga 1.2) är kopplade till köpprocessen och även till Amit och Zotts (2001) 
modell som är baserad på värdeskapande källor i E-business företag (se Figur 2). Nedan 
redovisas frågorna, till vilka teorier de är kopplade samt vad frågan undersöker.  
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Tabell 1: Operationalisering av intervjufrågor t i l l  semistrukturerad intervju. Egenkonstruerad tabell 
(2014). 	  
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Tabell 2: Operationalisering av intervjufrågor t i l l  semistrukturerad intervju. Egenkonstruerad tabell 
(2014).  

 



 	  

	   21 

3.7.2 INTERVJUFRÅGOR TILL FANTASTIC FRANKS FASTIGHETSMÄKLARE  
Transaktionsprocessen för bostadsköp delas in i Listning; Sökning; Utvärdering; Förhandling; 
Verkställande/utförande (Crowston & Wigand, 1999). Frågorna till mäklaren bygger på dessa.	  	  
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Tabell 3: Operationalisering av intervjufrågor t i l l  semistrukturerad intervju. Egenkonstruerad tabell 
(2014). 	  
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3.8 ETISKA ASPEKTER  
Bryman och Bell (2013) skriver att det är viktigt att kunna bekräfta vad som kommer att ske 
med information som lämnas ut vid en undersökning och för svensk forskning gäller för 
insamling av data: Informationskravet vilket innebär att alla berörda ska informeras om syftet 
med undersökningen och dess moment. Samtyckeskravet som innebär att alla berörda ska få 
information om att deltagande är frivilligt och om rätten att avbryta sitt deltagande. 
Konfidentialitets- och anonymitetskravet vilka anger vikten av att uppgifter om de som 
deltagit i undersökningen måste behandlas konfidentiellt och att personuppgifter ska förvaras 
så att ingen som inte är behörig kommer åt dem. Nyttjandekravet innebär att insamlat data 
bara får användas för forskningsändamålet. Falska förespeglingar vilket innebär att 
undersökningspersoner inte ska få falsk information om undersökningen eller på annat sätt 
vilseledas om denna. (Bryman & Bell, 2013)	  
	  
Eftersom studien kommer att finnas tillgänglig genom DiVA portal på Internet har 
respondenter informerats om detta faktum och dessutom har respondenter informerats om 
syftet med undersökningen och har tillfrågats om de godkänner att deras namn finns med i 
studien. Datan som har samlats in har vidare inget annat syfte än att användas till den nämnda 
studien. Vidare har det under kommunikation med respondenter inte angetts någon 
information som anger att studien ämnar göra något annat än dess syfte, och när syftet har 
ändrats eller modifierats under processen har respondenter informerats om detta. Med tanke 
på att inga fler företag förutom Fantastic Frank inkluderats i undersökningen har de etiska 
aspekterna enklare kunnat anpassas till endast ett företag. En situation med en undersökning 
om flera konkurrerande företag hade ställt högre krav på undersökningens syfte som måste ta 
hänsyn till flera intressenters krav. Falska förespeglingar hade behövt förtydligats för att 
misstolkningar ej skulle ske av någon respondent, där flera vill ha något i gengäld mot tid och 
information som har skänkts till studien.  
	  

3.9 VALIDITET OCH RELIABILITET 

För att kunna grunda på information som forskaren fått från intervjuer, skall undersökaren 
tänka på att inte använda sig av ledande frågor. Detta kan leda till att svaren oavsiktligt 
påverkas. Validitet brukar definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det som 
verkligen avses att mäta. (Bryman & Bell, 2013) Det handlar om en bedömning av att de 
slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop. Validitet omfattar hela 
experimentella koncept och sammanställer hurvida resultaten uppfyller alla kraven i den 
vetenskapliga forskningsmetoden. Forskningsmetoden avser i vilken grad en studie korrekt 
återspeglar eller bedömer det specifika begreppet forskarna försöker att mäta. (ibid) 
 
Reliabilitet rör frågan om hurvida resultatet från en undersökning blir detsamma om 
undersökningen skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2013). För att utöka studiens 
reliabilitet användes en telefon som spelade in samtalet under intervjun. Detta gjordes med 
anledningen till att ingen viktig information skulle gå förlorad. Anteckningar för hand gjordes 
också för att ytterligare säkerställa att ingen information skulle gå förlorad.  
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I början av studien lades det ned tid på att läsa om ämnet för att öka studiens validitet.  
Teoridelarna samt metoddelen skapades och efter det skapades intervjufrågorna som skulle 
ställas till respondenterna. Enligt Häger (2007) anses besöksintervjuer ha hög validitet 
eftersom personerna som utför intervjun inte går miste om respondentens viktiga kroppsspråk 
som kan tala om hur denne uppfattar intervjun och frågorna (ibid).	  
	  
Björklund och Paulsson (2003) menar att man kan öka validiteten genom att formulera tydliga 
frågor som inte är vinklade (ibid). Häger (2007) menar att intervjuare bör undvika påståenden 
och dubbelfrågor (ibid). Under intervjuerna var frågorna av öppen typ men 
kompletteringsfrågor kunde dock vara av mer vinklad karaktär, såsom av påstående-karaktär 
där intervjuarna ville försäkra sig om att respondenten var positivt inställd till något som 
diskuterades, och därmed användes påståenden som “Vi förstår att du trivs på ditt arbete”, 
vilket kan vara både negativa och positiva, vilket diskuterats ovan. Eftersom 
intervjupersonerna tyckte om att prata om sitt företag ansågs dock inte sådana typer av frågor 
ha fört något negativt med sig i denna studie. Häger (2007) menar att intervjuaren ska tänka 
mer på svaren än på frågorna (ibid). Detta ansågs som viktigt under denna studie när 
intervjusituationen var så pass avslappnad och respondenterna uppskattade intervjun.  
	  

3.10 KÄLLKRITIK 
Angående intervjuerna har det faktum att respondenter väger sina ord och att vissa ordval kan 
tolkas av intervjuaren som mer positiva än de egentligen kanske är varit viktigt att tänka på. 
Detsamma kan gälla hur en person i ledningsgruppen tolkar ett problem mot hur en person 
som arbetar under denne som anställd tolkar samma problem. Det faktum att alla anställda 
representerar sitt företag kan ge en annan bild av företaget än om intervjuer med utomstående, 
såsom kunder eller personer ur målgruppen hade utförts. 	  

Under insamling av data har de vetenskapliga artiklar som använts granskats vad gäller från 
vilket år de härrör, vilket har varit viktigt eftersom E-business är under utveckling. Det antal 
gånger som en artikel har blivit citerad av andra författare har också varit utgångspunkt till 
valet av artiklar. Studien har utgått från väletablerade teorier från marknadsföringsforskarna 
Michael E. Porter och Philip Kotler och har även kompletterats med nyare forskning inom E-
business och områdena värdeskapande inom E-business. Inom värdeskapande inom E-
business har Amit och Zotts (2001) modell (se Figur 2) använts. Amit och Zotts modell har 
blivit citerad över 3200 gånger enligt Google Scholar, vilket innebär att den är väletablerad. 
Amit och Zott (2001) menar att deras forskning bygger på företag som bedriver transaktioner 
genom sin E-business, det vill säga säljer produkter eller tjänster online. 	  

Eftersom denna studie bygger på andra delar inom E-business än försäljningsdelen söktes 
andra artiklar som använt sig av Amit och Zotts (2001) modell för en försäkran om att 
modellen kan användas i andra E-business-sammanhang. En artikel av Johansson och 
Mollstedt (2006) använder modellen av Amit och Zott (2001) för att analysera en 
Internetbaserad tjänst hos ett svenskt företag. Denna tjänst bygger inte på en transaktion av 
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det slag som Amit och Zott (2001) hänvisar till och författarna kommer också fram till att 
värdet som tjänsten erbjuder baseras på problemen som företagen upplever – finns det inga 
problem används inte den Interbaserade tjänsten. (Johansson & Mollstedt, 2006) Efter att ha 
funnit denna artikel försäkrades det därmed att Amit och Zotts (2001) modell (se Figur 2) kan 
appliceras på flera olika slags företag med olika slags tjänster. 	  

Vissa av de vetenskapliga artiklarna som har använts i denna studie har utgått från situationer 
i andra länder och därmed kan kulturella olikheter finnas. På grund av kulturella skillnader 
har rimligheten bedömts att liknande synsätt är etablerade även i Sverige. Detta gäller 
transaktionsprocessen för bostäder av Crowston och Wigand (1999) vars studie genomfördes i 
USA.	  
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4. EMPIRISK DATA  
Resultatet av intervjuerna med Sven Wallén som är grundare av och försäljningschef på den 
valda fastighetsbyrån Fantastic Frank och fastighetsmäklare Henrik Schönbeck på Fantastic 
Frank sammanfattas nedan. 	  

 
4.1 INTERVJU MED FANTASTIC FRANKS GRUNDARE OCH FÖRSÄLJNINGSCHEF 

Sven Wallén är försäljningschef och en av grundarna till Fantastic Frank och hans roll på 
Fantastic Frank är att hålla i det långsiktiga arbetet, vara ekonomiansvarig och att vara 
säljchef. Han är även VD i Fantastic Franks tyska bolag, utöver detta arbetar han med att 
samla team och att hitta rätt människor. Fantastic Frank startades av Sven Wallén, Tomas 
Backman och Mattias Kardell för att de såg en brist i mäklarbranschen i Stockholm på något 
som folk efterfrågade. Det fanns - och finns - nämligen en trend inom inredning och design, 
man köper bostäder och säljer dem på Stockholmsmarknaden i investeringssyfte. De ansåg att 
det inte fanns någon fastighetsmäklare som var kunnig inom inredning, arkitektur och design 
och som mötte denna kundgrupp. De själva på Fantastic Frank var och är också väldigt 
intresserade av inredning och design. Dessutom insåg de att Internet är bilddrivet och man ser 
en bild som man fastnar för innan man går vidare för att köpa en lägenhet och Fantastic Frank 
har sedan starten haft ett målgruppstänk på Internet. Traditionellt har mäklare fokuserat sin 
annonsering på tidningsannonser, för att sälja sina bostäder. (Wallén, 2014)	  

För Fantastic Frank har satsningen varit till 100 procent på den digitala plattformen under den 
tid som företaget har funnits och de har idag 6-7 digitala kanaler (Wallén, 2014): Facebook 
med nära 4700 som gillar dem (Facebook, 2014), Twitter med 216 följare (Twitter, 2014), 
Instagram med bland annat “behind the scenes”-bilder där 9200 följer dem (Instagram, 2014) 
och Pinterest, med nära 4000 pinterestföljare (Pinterest, 2014). Dessutom har de en egen 
blogg, den egna hemsidan samt ett nyhetsbrev som går att prenumerera på. Dessa kanaler gör 
att Fantastic Frank pushar ut sina annonser brett. Ett tag fanns även en egen tv-kanal kallad 
Frank TV i planeringen för cirka 1.5-2 år sedan, men denna idé lades senare ner på grund av 
att Fantastic Frank ansåg att det kanske inte var så bra för deras varumärke. De provar dock 
fortfarande hela tiden nya saker. Fantastic Franks vision är att vara ett storstadsfenomen, 
inredningsintresserade finns bara i storstäderna, i tillräckligt hög grad. Att expandera i Paris, 
New York och andra storstäder i världen är förhoppningen. (Wallén, 2014)	  

	  

4.1.1 HUR SER FANTASTIC FRANK PÅ SIN AFFÄRSMODELL 
Sven Wallén menar att affärsmodellen handlar om att se en lucka på marknaden och adressera 
den luckan och att definiera den. Sedan handlar affärsmodellen om hur Fantastic Frank 
levererar tjänsten, allt ifrån hur företaget jobbar, hur de levererar erbjudandet och vad 
erbjudandet verkligen är. (Wallén, 2014) 
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4.1.2 CANVAS ANALYSMODELLENS BYGGNADSBLOCK PÅ FANTASTIC FRANK 
Nyckelpartnerskap  
Fantastic Franks tjänst har alltid utgått från samarbete med professionella fotografer vilket 
alltid ingår i deras tjänst. Fotograferna hos andra mäklare i Stockholm anlitas som 
mäklarfotografer, och det är oftast bara en enda fotograf medan Fantastic Franks fotografer 
endast arbetar med Fantastic Frank och inte med andra fastighetsmäklarbyråer. Fotograferna 
arbetar dessutom med mode, film och inom andra områden, vilket Sven Wallén (2014) menar 
är positivt eftersom fotograferna får mer inspiration från andra områden och blir mer kreativa. 
Fantastic Franks mål med bilderna är att de ska vara intressanta och locka kunderna och deras 
bilder har 50 procent mer klick på Hemnet än andra mäklare, enligt Sven Wallén (2014). 	  

Sven Wallén (2014) beskriver att Innan de startade sin verksamhet på riktigt, det vill säga 
med att sälja bostäder, satsade de på att bli kompisar med alla inredningsintresserade, 
journalister, bloggare och andra. De väntade ett halvår med att börja sälja bostäder eller ens 
avslöja att de var fastighetsmäklare och startade istället en inredningsblogg eftersom de ville 
visa vad de kunde mer än vad de var. Anledningen var att mäklare inte associerades med 
styling av bostäder då (år 2010). När ett halvår hade gått fotograferade Fantastic Frank en 
lägenhet och avslöjade att den var till salu till de kompisar de skaffat genom bloggen och de 
blev accepterade av denna bransch. (Wallén, 2014)	  

Sven Wallén menar att om man ska vara ett modernt företag måste man vara öppen och på 
grund av Internets utveckling har allt blivit väldigt öppet. Fantastic Frank är öppna för 
samarbeten med olika slags kreatörer och just nu samarbetar de med Handelsbanken och 
denna bankkontakt anses vara Fantastic Franks viktigaste nyckelpartner på säljsidan. (Wallén, 
2014) De samarbetar dessutom med varumärken inom inredning och design där 
möbeldesigners anses som det viktigaste partnerskapet för den kreativa stylistsidan. 
Partnerskapen på stylistsidan innebär att Fantastic Frank hjälper sina partners med 
marknadsföring av deras produkter och deras partners hjälper Fantastic Frank med möbler och 
design. Partnerskapen hjälper också Fantastic Frank att fylla sin hemsida med innehåll och 
tillsammans har de också events. Samarbeten med designskolor är något som Fantastic Frank 
har pratat om men tid har dock inte funnits. De vill dock prova nya format, nya projekt, 
grupper och utmana sig själva eftersom Fantastic Frank vill vara utmanare, rebeller och 
ifrågasätta vad man kan och får göra och det finns en sådan förväntan när de kommer. 
(Wallén, 2014)	  

Nyckelaktiviteter  
Sven Wallén (2014) menar att problemet de har på företaget är att de vill göra så mycket när 
det kommer till aktiviteter, men de brukar ha två till tre events varje år. Deras senaste event 
var under Stockholms möbelmässa då de största bloggarna i världen fick inreda Fantastic 
Franks kontor som ett hem och då kom även press dit. Mycket folk strömmade igenom, både 
digitalt och fysiskt på kontoret. (Wallén, 2014) Ytterligare ett event var sommaren 2014 då en 
bok som handlade om mäklarvärlden lanserades och då hölls ett releaseaparty på Fantastic 
Franks kontor. De fotade också en lägenhet i mordtema kopplat till bokreleasen. Gemensamt 
för alla bostäder som stylas av Fantastic Frank är att stylingen görs under nästintill en hel 
arbetsdag, vilket skiljer sig från andra mäklares styling av bostäder som tar långt mindre tid i 
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anspråk. Fantastic Frank ser på sig själva och sin roll som att ha god smak, beröra och sälja. 
(Wallén, 2014)	  

Nyckelresurser  
När nyckelresurser kommer på tal menar Sven Wallén (2014) att hela den digitala 
kanalvärlden, med Facebook, Instagram, Hemnet, den egna hemsidan, och även de anställda 
som alla har specialistkunskaper är nyckelresurser. IT-killen på Fantastic Frank är en 
nyckelresurs och Sven Wallén menar att de vill anställa sin IT-kille på fler timmar så fort de 
har råd. I nuläget (december, 2014) arbetar han endast på nätterna och inte heltid. Externa 
rådgivare finns också som företaget lyssnar på. Möbler från andra företag behövs för att styla 
bostäderna och därmed behövs goda samarbeten externt för att få använda dessa möbler. 
(Wallén, 2014)	  

Värdeproposition 
Ärligheten i bilderna är viktig menar Sven Wallén (2014). Dock ser det inte ut i lägenheten 
som de det gör på bilderna, tvärtom mot andra mäklares bostadsannonser. Fantastic Frank 
kunder tycker oftast att lägenheten känns mycket större i verkligheten eftersom bilderna inte 
görs med panorama-vy eller annan teknik. Ett uppdukat bord som finns på bilderna tas dock 
bort under visningen för att maten tenderar att se ofräsch ut efter ett tag. Möbler finns dock 
kvar. Det absolut viktigaste är att kunderna är nöjda för att de ska rekommendera Fantasic 
Frank vidare. I de sociala medierna följer Fantastic Frank kundernas krav, de väljer t.ex. att 
vara där kunderna finns, och idag menar Sven Wallén (2014) att mycket fokus har flyttats från 
Facebook till Instagram. (ibid)	  

Kundrelationer 
Kundrelationen mellan Fantastic Frank och deras kunder hanteras främst via Fantastic Franks 
Nyhetsbrev menar Sven Wallén (2014). Kunderna kan även följa företaget via Franks Värld, 
där de kan följa deras kontorsblogg, press, samarbeten och allt som rör sociala medier. Allt 
Fantastic Frank erbjuder sker enbart via sociala medier. Sven Wallén påpekar att Fantastic 
Frank dock vill de förbättra sig för att skapa ännu bättre relation till sina kunder samt 
underhålla dem. Det viktigaste för företaget är att hålla sina kunder nöjda för då 
rekommenderar kunderna Fantastic Frank vidare. Företaget fokuserar på att göra små saker 
som gör kunderna påminda om Fantastic Frank. Sven Wallén (2014) menar att deras sätt att 
arbeta på är helt unikt. (Wallén, 2014) 
	  

Kanaler 
Fantastic Frank använder sig enbart utav sociala medier och Sven Wallén beskriver det som 
att de hela tiden haft en 100 procent satsning på sociala medier och det digitala såsom 
Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter och bloggar. Dessa medier används främst för att de 
är populärast. Enligt Sven Wallén (2014)  anses sociala medier bidra till större försäljning, 
vilket inte görs inom tidningsannonser och genom medierna kan användare sprida information 
om Fantastic Frank till sina bekanta, vilket Fantastic Frank ser som något positivt. Fantastic 
Frank vill också att tidningar skall komma till dem när de är intresserade av att skriva något, 
och Sven Wallén påpekar att många av bilderna som inredningstidningar använder är 
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fotograferade professionellt av Fantastic Franks fotografer och stylade av Fantastic Franks 
stylister. (Wallén, 2014) 
 
Kundsegment 
Fantastic Frank arbetar i hela Stockholms innerstad. I början när företaget startade hade de 
flest yngre kunder eftersom yngre höll sig mest till den digitala världen medan äldre läste 
mest tidningar där Fantastic Frank inte annonserar eller figurerar i artiklar. För många äldre är 
sociala medier en outforskad värld, men på senare tid börjar företaget även få äldre kunder. 
Fantastic Franks kunder är intresserade av design, mode samt inredning. Därför har även 
kunderna lite högre krav vad gäller bild och form. (Wallén, 2014)	  

Intäktströmmar  
Sven Wallén (2014) menar att Fantastic Frank får lov att tacka nej till samarbeten med 
leverantörer, till exempel olika möbel- och inredningsföretag för det mesta. Dock tar de också 
stora risker i sitt arbete men i slutändan tänker Fantastic Frank på sitt varumärke och 
kostnaden det kan medföra att göra fel val. Styling av bostäder sträcker sig ibland till andra 
mer ovanliga objekt i andra delar av Sverige dock ser de endast storstadsmarknaden som 
möjlig på grund av att design- och inredningsintresset anses som störst i dessa städer enligt 
Fantastic Frank. Genom samarbeten med olika designers ger och får de gratis marknadsföring. 
(Wallén, 2014)	  

Kostnadsstruktur 
Fantastic Frank har många interna kompetenser, fotografer, stylister och handplockade 
mäklare. Sven Wallén påpekar att Fantastic Frank ser till att de samarbeten de väljer har ett 
värde för deras varumärke. De har till exempel aldrig köpt en enda tidningsartikel eller en 
enda reklamplats utan det är vad de gör med sina bilder som gör att de får sin marknadsföring 
- gratis, eftersom de anser att bilder säljer. Detta är också viktigt eftersom de anser sig kämpa 
med att vara lönsamma på marknaden. Fantastic Frank är unikt i fastighetsbranschen bland 
sina konkurrenter men de anser att de konkurrerar med de flesta fastighetsbyråer och även 
inspireras av några fastighetsbyråer runtom i landet såsom Bolaget och Alvhem. (Wallén, 
2014)	  

 
4.1.3 VÄRDESKAPANDE KÄLLOR FÖR FANTASTIC FRANKS E-BUSINESS   
Sven Wallén (2014) menar att rätt målgrupp kommer på visningarna eftersom lägenheterna 
stylas efter en specifik persona. Det är endast seriösa spekulanter som besöker Fantastic 
Franks visningar, trots att deras styling av bostäder skulle kunna tänkas locka till sig de som 
endast vill ha inspiration. Värdet som skiljer Fantastic Frank från konkurrenter är att Fantastic 
Frank enbart har ett digitalt fokus i sin marknadsföring och de finns på flera sociala medier, 
till skillnad från många andra fastighetsbyråer som fokuserar enbart på Hemnet. På Hemnet 
har Fantastic Frank 50 procent mer klick på sina bilder än övriga mäklarfirmor vilket innebär 
att kunder uppskattar bilderna. (Wallén, 2014)	  
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Bilderna ser vidare inte ut som många andra mäklarannonser då Fantastic Frank arbetar med 
naturligt ljus och inte får lägenheten att verka större än den är, vilket händer med andra 
mäklarbilder, enligt Sven Wallén (2014). Hemsidan skiljer sig även ifrån konkurrenternas då 
Fantastic Franks hemsida är simpel utan annonser, vilket gör det lätt för kunden att hitta det 
denne söker. (Wallén, 2014)	  
	  
Sven Wallén (2014) tror att nischade mäklare kommer att öka i framtiden och han åker 
personligen på många fastighetsmässor i andra länder. Sverige är långt framme vad gäller att 
arbeta med design och nytänkande och Fantastic Frank ligger i fronten i Sverige och de är ofta 
inbjudna på olika mässor. Fantastic Frank brinner för sitt företag och tror att de kommer att 
bli ett stort och lönsamt företag längre fram. De är beredda att ta risker och experimentera, 
dock är det enda problemet att de inte har tid eller kapital alla gånger. (Wallén, 2014)	  

 
4.2 INTERVJU MED FASTIGHETSMÄKLARE FRÅN FANTASTIC FRANK 
	  

4.2.1 TRANSAKTIONSPROCESSEN  
Som mäklare står Henrik Schönbeck i stort sett för hela transaktionsprocessen med varje 
individuell kund. Det vill säga från dag ett där säljaren tar kontakten med Fantastic Frank och 
vill boka ett möte fram till den dagen köparen och säljare skriver på det slutliga kontraktet där 
transaktionsprocessens sista steg genomförs. (Schönbeck, 2014)	  

Innan en visning av bostad 	  
Enligt Henrik Schönbeck (2014) är den avgörande aspekten som är grunden till en lyckad 
visning är att mäklaren är kunnig inom sitt område, med detta menas att mäklaren vet i stort 
sätt allt om just den föreningen, hur just den föreningen ligger till med ekonomi, kontrakten, 
bakgrunden till föreningen, själva området. Det handlar om att vara professionell och 
realistiskt i och med att även mäklaren är en människa och kan glömma saker och i vissa 
tillfälle glömmer en viss information och då gäller det att erkänna det och återkomma till 
kunden med just den saknade informationen. Detta skapar en trygg och bekväm relation 
mellan kunden och mäklaren som är grunden till ett bra arbete på Fantastic Frank. 
(Schönbeck, 2014)	  

Under en visning av en bostad 
Enligt Henrik Schönbeck (2014) är det viktigaste vid en visning av en bostad att bemöta 
kunden med en varm hälsning och med positiv inställning där kunden känner sig i centrum 
vilket leder till att kunden känner tilltro för företaget. Sedan är det viktigt att vara tillgänglig 
för kunden under hela visningen så att kunden får svar på sina frågor och känner att företaget 
utför ett professionellt jobb vilket kunden anser är viktigt. (Schönbeck, 2014) En annan 
avgörande punkt under en visning är att läsa av situationen och kunden, till exempel vilken 
typ av kund denna är och om personen vill gå runt i bostaden själv för att sedan ta kontakten 
med mäklaren och ställa frågorna som kommer upp. Ibland kan det vara en kund som vill gå 
runt med mäklaren och få information om till exempel området och bostaden. Det gäller att 
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läsa av kunden och sedan erbjuda den passande hjälpen eller stödet, så att mäklartjänsten inte 
anses som påträngande för kunden eller för liten i omfattning. (ibid)	  

Steg 1: Listning 
Listning börjar med att kunden tar kontakt med Fantastic Frank och sedan bokas det ett möte 
som kanske leder till flera möten innan kunden bestämmer sig för att välja just Fantastic 
Frank (Schönbeck, 2014). När kunden har valt Fantastic Frank startar mäklaren sedan med ett 
ytterligare möte med kunden för att samla in den nödvändiga informationen av säljaren och 
sedan kommer stylisten in i bilden och inredningsprocessen startas. (ibid)	  

Steg 2: Sökning 
Enligt Henrik Schönbeck (2014) investerar Fantastic Frank mycket tid och pengar i att just 
den lägenhet som säljs är professionellt fotograferad och är fint inredd, vilket är grunden till 
hur Fantastic Frank arbetar och nischar sig på marknaden. När bilderna är tagna arbetas det 
ytterligare på bilderna för att få ut så bra bilder som möjligt för att sedan kunna locka kunden 
och sticka ut bland konkurrenternas bilder samt locka potentiella köpare. (ibid)	  

Steg 3: Utvärdering 
Fantastic Frank ser till att de har samlat in all information som finns om bostaden, det vill 
säga att säljaren har en juridiskt rätt/kontrakt, där han/hon själv står för kontrakten och inga 
konstigheter ligger bakom hela processen enligt Henrik Schönbeck (2014). Med en 
professionell och kunnig mäklare som har tillräckligt information om bostaden och en fint 
inredd bostad ser Fantastic Frank till att höja värdet för kunden och anses som unik på 
marknaden med sitt tjänsteföretag. (ibid)	  

Steg 4: Förhandling 
Enligt Henrik Schönbeck (2014) sätter Fantastic Frank kundrelationen som en viktig del av 
sin tjänst, där kunden har möjligheten att kontakta sin mäklare i stort sett under hela 
köpprocessen och kan boka möte när det är nödvändigt. Denna kundrelation är avgörande för 
både kunden och Fantastic Frank för att hela affären ska gå smidigt och enligt planen. Henrik 
Schönbeck (2014) menar att det kan vara så att mäklaren vid vissa tillfällen kommer nära 
kunden och skapar en nära relation med kunden då detta till exempel kan hända när Fantastic 
Frank hjälper till med bolånet och kommer in i kontakten med banken så att hela 
finansieringsdelen underlättas för kunden. (ibid)	  

Steg 5: Verkställande/utförande  
Det är viktigt att transaktionsprocessen sker på ett professionellt sätt. Fantastic Franks 
fastighetsmäklare Henrik Schönbeck (2014) ser till att ta hänsyn till alla delar av processen 
eftersom varje steg är lika viktigt. Dessutom fokuserar de både på säljare och köpare så att 
alla är nöjda och känner att de har gjort en bra affär i slutändan. (ibid)	   	  
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5. ANALYS  
Under detta stycke analyseras och diskuteras empirin med utgångspunkt från teorin samt 
studiens analysmodell för att besvara studiens frågeställningar och syfte. 	  

5.1 CANVAS ANALYSMODELL  

Nyckelpartnerskap, Nyckelaktiviteter och Nyckelresurser 
Enligt Canvas analysmodell är en av anledningar till att företag samarbetar med partners för 
att minimera risker. Sven Wallén (2014) menar att fotograferna som tar bilder till Fantastic 
Franks bostadsannonser enbart arbetar med Fantastic Frank och inte med andra mäklare. 
Fotograferna jobbar även vid sidan om med mode och design samt fotograferar för 
inredningstidningar vilket gör att de har stor kunskap om och kontakter med denna bransch. 
Eftersom Fantastic Frank vill sprida sina bilder genom olika sociala medier och bloggar samt 
inredningstidningars hemsidor kan dessa fotografer betraktas som nyckelpartners. Flera olika 
fotografer används dessutom av Fantastic Frank vilket gör att de kan minimera risker om en 
fotograf bestämmer sig för att sluta och gå vidare i sin karriär. Samarbetet med 
Handelsbanken är viktigt för Fantastic Franks säljsida och anses vara ett av företagets 
nyckelpartenskap. Lönsamhet är ett problem för Fantastic Frank och därför är 
nyckelpartnerskap viktiga. Utöver de ovannämnda samarbetena arbetar företaget med olika 
stylister och möbelföretag för att kunna erbjuda sin styling-tjänst. Utan dessa samarbeten, som 
är företagets nyckelresurser uppkommer svårigheter att göra företagets tjänst unik. 

Enligt Canvas analysmodell beskrivs Nyckelaktiviteter som de viktigaste aspekterna ett 
företag ska ta hänsyn till för att deras affärsmodell ska fungera. Fantastic Frank är ett aktivt 
företag som hela tiden vill förstärka sitt varumärke och sin position genom att anordna 
aktiviteter som särskiljer dem från konkurrenter. En av dessa aktiviteter är hemsidan då den 
ger en uppfattning om företaget. Fantastic Frank uppdaterar sin hemsida konstant genom att 
appellera till den nishade kundkretsen som de har genom att samla sina bostadsannonser på 
sidan och designa sidan efter denna målgrupp. Att designa sidan med målgruppen i fokus är 
enligt Earl och Mandelvill (2009) viktigt för att differentiera sig och skapa värde.	  

Enligt Canvas analysmodellen Nyckelresurser gör vissa resurser det möjligt för företaget att 
skapa och erbjuda en värdeproposition, nå marknaden och upprätthålla relationer med 
kundsegment och få intäkter. Fantastic Frank använder sig av Facebook, Instagram, andra 
bloggar (såsom bloggar tillhörande inredare och andra inredningsintresserade) samt sin egen 
blogg, Hemnet och sin hemsida som nyckelresurser för att göra det möjligt för företaget att 
skapa värdeproposition. Canvas analysmodell beskriver nyckelresurser i form av fysiska, 
ekonomiska, intellektuella eller professionella (anställda) resurser. Dessa resurser kan ägas 
eller leasas av företaget eller förvärvas av nyckelpartners. 	  

Sven Wallén som ser sig själv som en entreprenör, Tomas Backman som är marknadsansvarig 
samt IT-killen som jobbar med de digitala kanalernas utveckling och uppdateringar är 
nyckelresurser. De andra främsta nyckelresurserna är fastighetsmäklarna som har en stor 
betydelse för tjänsten som Fantastic Frank erbjuder. Dessa fastighetsmäklare är professionella 
eftersom de har fått utmärkelse som bästa mäklare från sina tidigare tjänster. En av 
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anledningar som Fantastic Frank har lyckats på så kort tid är att de oftast arbetar i team där 
alla anställda är aktiva i varandras arbete vilket har lett till bättre resultat. 	  

Värdeproposition och kundrelationer  
Canvas analysmodellen beskriver värdeproposition som det uppfattade värdeskapande 
innehållet i ett företags produkter och tjänster hos ett specifikt kundsegment. I och med att 
Fantastic Frank samarbetar med andra leverantörer, inredningsföretag och stylister erbjuder 
företaget en unik tjänst som skapar ett värde för dess kundsegment. Eftersom Fantastic Frank 
är ett nischat företag med kunder som är villiga att betala extra för deras tjänst där stylingen 
ingår och inte kan förhandlas bort av kunden eller är något som kunden får möjlighet att 
påverka, får kunderna känslan att tjänsten är anpassad efter deras behov och att 
fastighetsbyrån sköter allt åt kunderna. 	  

Canvas analysmodell värdeproposition Nyhet: är en viktig del som beskriver en produkt eller 
tjänsts unika position som tillfredsställer ett tidigare icke uppmärksammat behov eftersom 
liknande produkter/tjänster saknas. Fantastic Frank erbjuder en tjänst som anses vara en nyhet 
i fastighetsbranschen, i och med att de investerar i köpprocessen och inreder bostäder med 
känsla och tar professionella samt realistiska bilder. Genom detta har Fantastic Frank hittat en 
lucka på marknaden som har fått företaget att sticka ut bland konkurrenter. 	  

Prestanda är en annan viktig aspekt i värdeproposition då det innebär förbättring av en 
produkt eller service. Detta gör Fantastic Frank genom att till exempel följa sina digitala 
medier där kunderna finns. Detta görs för att lära känna kunderna och deras behov. 
Huvudsyftet med detta är att kunderna blir tillfredsställda och att de ska rekommendera 
Fantastic Frank vidare. 	  

Canvas analysmodell menar att kundrelationen drivs av Kundförvärv, Behållning av kunder 
och ökad försäljningsgrad.  Kundrelationen inom Fantastic Frank ser enkel ut då de sätter ett 
stort värde på kundrelationen genom att se varje individuell kund och utgå ifrån dennes behov 
för att sedan anpassa sig efter denne. Fastighetsmäklaren Henrik Schönbeck beskriver 
kundrelationen enligt sin egen erfarenhet och menar att det inte går att hantera kundrelationer 
på samma sätt med alla kunder utan det är viktigt att kunna lära känna kunden för att sedan 
läsa av hur relationen till kunden ska skötas. Canvas analysmodell beskriver Personlig 
assistans som en del av kundrelation som baseras på mänsklig interaktion under 
försäljningsprocessen eller efter köp genom exempelvis mail-kontakt eller call-centers. 
Fantastic Frank hanterar den personliga assistansdelen på ett professionellt sätt då kunden kan 
kontakta företagets anställda enkelt och har möjligheten att kontakta dem i stort sett när som 
helst på dygnet via telefon. 	  

Kanaler och kundsegment  
Canvas analysmodell diskuterar att företagets kanalval ska leverera sin värdeproposition till 
det valda kundsegmentet samt vikten av att välja rätt kanal där kunden blir nådd. Fantastic 
Franks kanalval är olika digitala medier, deras hemsida och vissa events som dem ordnar 
ibland. Enligt Canvas analysmodell kan företag rikta sitt erbjudande till specifika kunder 
genom rätt kanaler. Fantastic Frank anser att digitala medier även ger ökad försäljning, till 
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skillnad från traditionella marknadsföringskanaler, vilket kan vara annonser i tidningar som är 
kostsamt och inte lika smidiga för att nå alla kundsegment.	  
 
Canvas analysmodellen beskriver att det är viktigt att integrera alla använda kanaler för en 
kontinuerligt positiv kundupplevelse. Vilket stämmer relativt bra med företaget Fantastic 
Frank som även påpekar betydelsen av att konstant vara uppdaterad samt att kunna förflytta 
sig i och med den digitala tillväxten för en positiv kundupplevelse. Vidare diskuterar Canvas 
analysmodell att vissa kanaler kan vara enbart företagets egna kanaler, till exempel deras egen 
hemsida, däremot skall företag även kunna bygga upp sitt varumärke genom att komma åt 
andra kanaler. Detta har Fantastic Frank lyckats med eftersom företaget finns med på de 
populäraste digitala medierna, såsom Facebook, Instagram, Twitter och Pinterest och ofta 
omnämns i inredningsbloggar. Enligt Canvas analysmodell definieras kundsegment som dem 
olika grupper av människor eller organisationer ett företag syftar till att nå och tjäna. Fantastic 
Frank gör detta genom att grupperna sina kunder enbart i Stockholm innerstad. Kunderna är 
främst de som är inspirerade av mode och design samt de som är villiga att betala mer för 
tjänsten. Fantastic Franks kunder söker efter extra stor omtanke och kvalitet när det kommer 
till att lyfta bostadens exklusivitet. 	  
	  

Kostnadsstruktur och Intäktsströmmar 
Utifrån Canvas analysmodellen är det alltid nödvändigt att minska kostnader för företag. Med 
detta menas att kunna ha förståelse för dessa kostnader samt att veta hur de ska hanteras. 
Detta gör Fantastic Frank genom att marknadsföra sig genom sociala medier vilket betyder att 
det blir en kostnadsfri marknadsföring för företaget. Sedan arbetar en av Fantastic Franks 
anställda endast med IT-delen i företaget vilket minskar ytterligare extrakostnader för 
företaget då denna person ägnar all sin tid till IT-relaterade frågor, vilka är viktiga för 
Fantastic Frank, och har den rätta kunskapen för detta. Företagets transaktionsprocess baseras 
på stora kostnadsstandarder, vilket innebär att det inte går att höja eller minska priset eftersom 
priserna är baserade utifrån marknadspriser för bostäderna. Enligt Canvas analysmodell 
innebär inkomstströmmar den strategi som används av ett företag för att generera kostnader 
från varje kundsegment. Fantastic Frank satsar på sin målgrupp genom att använda sig av just 
de digitala medier där målgruppen finns och där bilderna kommer till sin fulla rätt såsom 
Instagram med cirka 9000 följare. 	  

5.2 VÄRDEMODELLEN 
Utefter svaren om den värdeskapande processen från Sven Wallén (2014) visar det sig att 
Fantastic Frank ser många möjligheter vad gäller värdedrivaren Komplement där de fokuserar 
på att utveckla sitt nätverk då många entreprenörer och andra intressenter på marknaden hela 
tiden hör av sig med förfrågningar om samarbeten. Fantastic Frank kompletterar då ett annat 
nätverk och vice versa. Dessa typer av samarbete skulle i framtiden kunna innefatta mer fokus 
på försäljning av designprodukter genom annonser eller på visningar, vilket vissa 
fastighetsmäklare redan har börjat fokusera på (Wallén, 2014). Det blir dock viktigt att, som 
Fantastic Frank redan ofta funderar kring, analysera om värdet en tjänst ger bidrar till det som 
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Cazier, Shao och St Louis (2006) kallar för värde-överenstämmelse vilket hjälper ett företag 
att differentiera sig, och inte till värde-konflikt som minskar förtroendet för företaget. (ibid) 	  
	  
Komplement som ingår i Fantastic Franks koncept är att deras tjänst bygger på att en stylist, 
fotograf och fastighetsmäklare samarbetar innan bostaden läggs ut till försäljning. Enligt 
Cazier, Shao och St Louis (2006) delas det värdebaserade förtroendet in i de tre delarna: 
Process-baserat som bygger på socialt utbyte mellan organisationer och individer, 
Institutionsbaserat vilket skapas genom en tredje part som hjälper till att försäkra att 
organisationen går att lita på, och Karakteristiskt/kännetecken baserat som ger en känsla av att 
delad gemenskap skapas med den andra parten, i form av delade värden, liknande bakgrund 
och erfarenheter. (ibid) Fantastic Frank har möjlighet att skapa alla dessa tre värdebaserade 
förtroenden genom att de använder sig av sociala medier och även samarbetar med 
gäststylister och andra designers ibland, den tredje parten som försäkrar att Fantastic Frank 
går att lita på kan vara användare i sociala forum och partners som rekommenderar Fantastic 
Frank till andra och den delade gemenskapen är foto, inredning och design. 	  
	  

Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010) och Porter (1998) menar att differentiering kan 
kopplas samman till det upplevda värdet (ibid). Det upplevda värdet måste ses som mer 
värdefullt än konkurrenters, menar Kotler, Kartajaya och Setiawan (2010). För Fantastic 
Franks kunder går det inte att endast välja att få bostaden såld utan styling hos Fantastic Frank 
och dessutom har säljaren inte någon rätt att själv bestämma hur denne vill ha sin bostad 
stylad, utan detta bestäms utifrån den målgrupp som Fantastic Frank ser att bostaden tilltalar. 
Eftersom Fantastic Frank arbetar med att ge det hem som säljs en karaktär och visar det från 
dess bästa sida samt funderar kring vem som är målgrupp för bostaden, blir deras upplevda 
värde värdefullt i motsats till konkurrenter som inte visar hemmet från dess bästa sida genom 
sämre foton eller styling, om ens styling existerar. 	  
	  
Deras stylingtjänst innebär att Fantastic Frank också kan använda sig av vissa skal-
ekonomiska fördelar, såsom att anställa merparten av de stylister och fotografer de använder 
till sin tjänst, istället för att hyra in dessa när behov finns. Komplement beskrivs av Amit och 
Zott (2001) som att värdet ökar när flera olika produkter sammanförs. När alla professioner 
som behövs finns inom Fantastic Franks företag istället för att hyras in när behov finns ökar 
också värdet för kunden då denne vet att den får den tjänst som utlovas av företaget och inte 
riskerar att någon tjänst inte ingår på grund av att den inte finns tillgänglig. Nya idéer inom 
företaget kan också ta form genom att de olika kompetenserna arbetar gränsöverskridande och 
genom olika möten kan komma fram till nya tjänster. Genom sin E-business får Fantastic 
Frank en utökad räckvidd, det vill säga att tillgången på nyckelresurser och nyckelpartners 
kan ökas eftersom dessa resurser och partners, som kan vara fotografer och stylister får 
vetskap om Fantastic Frank enklare genom Internet. 	  
	  
Värdedrivaren Effektivitet innebär för Fantastic Frank främst att inte vara för påträngande och 
vara noga med att ge rätt doser av information. Minskad sökkostnad innebär att när kunden 
söker information om en bostad ska all information om bostaden såsom nödvändig fakta om 
föreningen som bostaden tillhör fås av fastighetsmäklaren, enligt mäklaren Henrik Schönbeck 
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(2014). Vidare kan kunden känna att denne får mer information och beslutsunderlag om 
Fantastic Franks tjänster genom att deras E-business använder sig av flera sociala medier där 
kunden kan se vad företaget har gjort tidigare samt vad andra tycker om tjänsten. Sven Wallén 
(2014) menar att deras blogg med information om vad som händer bakom kulisserna, det vill 
säga när en bostad stylas inför försäljningen, är populär, vilket visar att deras kundsegment är 
intresserade av hur arbetet går till. Samarbetspartners till Fantastic Frank är också viktiga för 
företagets effektivitet, om dessa inte kan ställa upp när de behövs av företaget påverkas också 
effektiviteten. Fantastic Frank har numer de flesta resurser i sitt företag som anställd personal, 
den resurs som saknas är möbeldesigners som tillgodoser behovet av möbler till stylingen.	  

Värdedrivaren Nyhet kopplas till transaktioner och kan knytas till att Fantastic Franks mäklare 
måste vara tillgängliga nästintill dygnet runt för att affärer ska kunna avslutas. Nyhet som 
värdedrivare kan kopplas till de nya typer av transaktioner som Fantastic Frank funderar kring 
med försäljning av möbler och design vilket kan kopplas till bostäder. Nyheten i deras 
affärsmodell är att de inte använder sig av någon direkt reklam på sin hemsida, inga annonser 
från andra företag som vill köpa annonsplats vilket kan ses om en udda transaktionsstruktur 
eftersom många hemsidor numer är annonstunga. Fantastic Frank får ändå besökare genom 
sitt nätverk, som genom att till exempel deras blogg-kompisar fungerar som en tredje part 
som försäkrar att företaget Fantastic Frank går att lita på grund av att den tredje parten visar 
att den har förtroende för företaget. Ännu ett exempel kan vara de anställda stylister och 
fotografer som alla har ett eget nätverk av kontakter som kan användas av företaget och då 
blir den anställde fotografen eller stylisten på Fantastic Frank den tredje parten som länkar 
nya resurser till Fantastic Frank. 	  

Fantastic Frank säger sig vara bland de första på marknaden i sin kategori av nischade 
mäklare. Detta kan innebära att de har en etablerad kundkrets av trogna kunder som följer 
dem och använder sig av Låsningsprincipen där deras dominerande design är effektiv, och 
kan sägas vara ett föredöme för andra mäklarbyråer, eftersom dessa mäklarfirmor inspireras 
av deras företag. Den främsta anledningen är att Fantastic Frank har etablerat sig så väl inom 
många digitala medier såsom Instagram och Pinterest och har en stor egen blogg. Dessutom 
återfinns de på många andra inredningsbloggar och har ett brett nätverk av resurser att 
använda sig av. Dessutom kostar detta Fantastic Frank väldigt lite i reklamkostnader eftersom 
ingen extra tryckt reklam behövs då allt sker digitalt. Detta är viktigt för att de ska kunna 
erbjuda sin totala tjänst med stylister, fotografer och IT-personal som alla är anställda i 
företaget då kostnader för reklam minskar. Amit och Zott (2001) menar att Låsning effektivt 
kan ske av företag genom att de tillåter sina kunder att personalisera produkter eller tjänster, 
att få de skräddarsydda eller få delta i processen. Fantastic Franks kunder som anlitar 
företaget för att sälja sin bostad får inte själva bestämma hur deras bostad ska stylas inför 
försäljningen, dock känner säljaren av bostaden att den blir målgruppsanpassad och därmed 
att ingen köpare ångrar sig i slutfasen av transaktionsprocessen och även att köparen får 
inspiration till hur denne kan inreda lägenheten genom stylingen, och köparen i sin tur känner 
att bostaden är skräddarsydd efter denne och att de innan köpet inte behöver tänka för mycket 
själva på hur bostaden ser ut med möbler om den, som i Fantastic Franks annonser 
fotograferas med möbler.	  
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5.3 TRANSAKTIONSPROCESSEN  
Crowston och Wigand (1999) delar upp transaktionsprocessen för bostadsköp i följande fem 
steg: 1, Listning: 2, Sökning 3, Utvärdering, 4, Förhandling: 5, Verkställande/utförande. Innan 
Listnings-fasen (1) menar Henrik Schönbeck att en kund ofta möter flera mäklare samtidigt 
som mäklaren från Fantastic Frank under ett första personligt möten. Efter detta möte 
bestämmer sig sedan kunden för en mäklare, i detta fall bör mäklaren under mötet med de 
andra mäklarna och kunden argumentera för varför denne ska väljas. Inom Söknings-fasen 
(2), beskriven av Crowston och Wigand (1999), utvärderar potentiella köpare bostäder för att 
till slut hitta det som passar dem bäst enligt kriterier som område, storlek, pris och andra 
särdrag genom att söka i tidningar eller med hjälp av en agent (ibid). Henrik Schönbeck 
(2014) och Sven Wallén (2014) menar att Fantastic Franks kunder tillhör en speciell 
kundkategori där de flesta har ett personligt intresse för design och inredning eller arbetar 
med det själva, vilket skulle kunna tillhöra kategorin “Andra särdrag” i Crowston och 
Wigands (1999) transaktionsprocess. Denna kundkrets har därmed redan byggt upp en 
uppfattning av delade värden med Fantastic Frank, vilket kan underlätta i valet av mäklare. 
Delade värden är enligt Cazier, Shao och St Louis (2006) ett av de värdebaserade förtroenden, 
som beskrivs som Karakteristiskt/kännetecken-baserat och som differentierar ett företag inom 
E-business (ibid).	  

I Crowston och Wigands (1999) tredje del av transaktionsprocessen görs en utvärdering av de 
mest lovande bostäderna och sker genom att kunden går på visningar. Enligt Sven Wallén 
(2014) visar sig visningarna av Fantastic Franks objekt oftast vara ungefär som på bilderna 
där möblerna som funnits på bilder finns kvar, dock är det dukade bordet med mat eller andra 
saker som kan bli förstörda eller se ofräscha ut borttagna. Många kunder sägs bli förvånade 
över att bostäderna oftast är större än de ser ut på bilderna än tvärtom då många objekt genom 
bilder ger känslan att de är större än de visar sig vara i verkligheten, vilket visar på en mer 
positiv symmetri än om fallet hade varit tvärtom med en bild som är bättre än verkligheten. 
Symmetri mellan kanaler beskrivs som en del av Amit och Zotts (2001) värdemodell (se Figur 
2), där det är viktigt att offline- och online-kanalerna komplementerar varandra (ibid).	  

I Crowston och Wigands fjärde del, förhandling, börjar en budgivning. Under budgivningen 
är det enligt Henrik Schönbeck (2014) viktigt att alltid vara tillgänglig som mäklare och 
mycket tid går åt till att sitta i budgivningar över telefon (ibid). Sven Wallén (2014) menar att 
deras bankkontakt Handelsbanken är viktig för att förenkla sådana processer som 
budgivningen då mäklarbyrån har samarbeten med denna bank (ibid). I Crowston och 
Wigands (1999) transaktionsprocess femte steg, verkställande/utförande är det viktigt enligt 
Henrik Schönbeck att alla parter är nöjda. Om en budgivare inte vunnit en budgivning kan 
denne också placeras i ett register för att enklare kunna kontaktas om ett liknande objekt 
kommer upp på marknaden. (Schönbeck, 2014)	  

Frambach, Roest och Krishnan (2007) menar att både internetvana och mindre internetvana 
konsumenter helst använder offline-kanalen i samband med köpet på grund av att de vill ha 
den personliga kontakten. Frambach, Roest och Krishnan (2007) talar också om saknaden av 
det sociala stödet i online-kanalen som många konsumenter saknar när det gäller komplexa 
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tjänster där de hellre gör sitt köp i offline-kanalen (ibid).	  Henrik Schönbeck (2014) menar att 
det är viktigt med det personliga mötet i transaktionsprocessen kring det komplexa köpet av 
bostad. Han tror att det är så att inte vem som helst kan klara av att vara mäklare, att det är ett 
väldigt självständigt arbete som kräver att personen har en viss personlighet. Det är 
fortfarande viktigt med det personliga mötet för köpare och säljare där mäklaren får många 
frågor men också involveras i kunders personliga problem då det skapas en nära relation 
mellan kunden och mäklaren som oftast kräver mer psykiskt arbete för mäklaren. Många 
försäljningar sker till exempel vid separationer och det är mycket känslor involverade och 
mäklaren blir mer och mindre involverad i det personliga frågorna på något sätt också. 
(Schönbeck, 2014)	  

Sven Wallén (2014) påpekar att de borde anordna fler events än de i nuläget gör för att stärka 
kundrelationer (ibid). Transaktionsprocessen är en av de viktigaste nyckelaktiviteter som 
Fantastic Frank utför och det sätts alltid i centrum att handla professionellt och att ha nöjda 
kunder är något som Fantastic Frank sätter stort värde på. Xu och Quaddus (2010) menar att 
för att underhålla relationer med kunder är det viktigt att lära sig om kunders behov och 
interagera med dem. Att utveckla ett band med kunderna är också viktigt. (ibid) 	  
	  
Detta är något som Fantastic Franks fastighetsmäklare anser viktigt och att fastighetsmäklaren 
finns tillgänglig på telefon när kunder har frågor visar att interaktion är viktigt och att de 
inbjuder till möten även om en kund inte är helt säker på att anlita mäklaren. Mäklaren Henrik 
Schönbeck ser på transaktionsprocessen som ett “team work” då många är involverade i 
arbetet och är ansvariga för olika delar, och alla bör utföra sitt arbete på bästa sättet så att de 
ska kunna ha hög kvalitet på sin tjänst. (Schönbeck, 2014)	  
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6. SLUTSATSER   
Hur ser Fantastic Franks E-business ut, utifrån Canvas analysmodell? 
Inom Nyckelresurser är Fantastic Frank ägd av tre partners vilket innebär att företaget blir 
starkare. De tre partners kan även fokusera på sin egen spetskompetens istället för att behöva 
hantera flera kompetenser vilket andra delägare istället kan stå för. Inom Nyckelpartnerskap 
har Fantastic Frank många samarbetspartners vilket inspirerar företaget att förbättra sig 
konstant samt erbjuda en unik värdeskapande tjänst. Nyckelaktiviteter är ännu en aspekt för 
Fantastic Franks framgång då företaget har många olika aktiviteter som skiljer dem från deras 
konkurrenter. Nyckelpartnerskap, Nyckelresurser och Nyckelaktiviteter beskriver företaget 
som starkt, välorganiserat och unikt. Genom att använda sig utav dessa tre block förstärker 
Fantastic Frank sin värdeproposition samt ser till att de hela tiden är under utveckling och 
differentierar sin tjänst. 	  

Fantastic Frank har en enkel relation med sina kunder genom att då och då skicka ut 
Nyhetsbrev till de som prenumererar. Relationer över tid kan behöva utvecklas ytterligare 
genom att låta fastighetsmäklarna skapa relationer med målgruppen som följer Fantastic 
Frank på sociala medier. Idag är det mest stylister och fotografer som syns genom bilderna på 
sociala medier medan det är fastighetsmäklarna som senare är de som möter kunder som vill 
sälja/köpa bostad. Därför bör Fantastic Frank lägga mer fokus på denna punkt eftersom 
kundrelationer är viktigt att ta hänsyn till för E-business-företag då kunder enkelt och snabbt 
kan sprida information via sociala medier. Att ha en strategi på hur relationer bör hanteras och 
behållas är av vikt. Om Fantastic Frank inte lyckas hantera sina partnerskap och 
kundrelationer genom sin E-business kommer deras kostnadsstruktur och intäktsstruktur att 
påverkas negativt. Detta innebär att deras värdeproposition är i riskzonen eftersom denna 
skapas genom rätt relationer med partners och kunder och att ha delade värden. Fantastic 
Frank har egentligen bara ett kundsegment och det är de kunder som har ett intresse för 
inredning, design och oftast är detta är oftast en yngre kundgrupp.  

Fantastic Frank bör vidareutveckla sitt arbete med att bygga upp rätt kundrelationer med 
köpare och säljare. Detta är viktigt för att senare få köparen att sälja sin lägenhet vilken denne 
köpt genom Fantastic Frank och vice versa och kan göras genom att följa upp en köpares eller 
säljares inrednings- och designintresse. Lyckas företaget med detta kommer de att kunna 
erbjuda en mer differentierad tjänst när fler och fler fastighetsbyråer numer erbjuder eller 
arbetar med bostadsstyling. Fantastic Frank bör även fortsätta att skapa starka relationer med 
de som endast ser deras bilder som inspiration, kommer de att öka värdet i sin E-business 
eftersom deras varumärke blir omtalat på sociala medier. Ett sätt är att bjuda in till specifika 
events för användare av sociala medier.  

Hur är synen på E-business hos en liten nischad fastighetsbyrå? 
Fantastic Frank vill etablera sig i storstäder som New York och Paris. Det faktum att de 
arbetar med många svenska varumärken och designers gör att dessa partners bör se 
möjligheter med att fortsätta samarbeta med Fantastic Frank för att få möjlighet att växa sig 
stora internationellt tillsammans med företaget. Fantastic Frank använder sig av 
kvalitetsbilder för att sälja sin tjänst. I dagens Online-värld börjar användare också kräva 
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kvalitet på hemsidor som de besöker eftersom dagens konsumenter har många val på Internet. 
Fantastic Frank differentierar sig genom att erbjuda en hemsida utan störande annonser och 
säljyta utan vill hellre skapa inspiration genom sin hemsida. De bilder som fotograferas av 
företaget sprids dessutom utanför Hemnets hemsida för bostadsannonser och Fantastic Franks 
hemsida och därmed innebär detta att Fantastic Franks bilder uppskattas.  

Fantastic Frank ser på E-business som nyckeln till deras framgång, och att marknadsföra sig 
och göra sig tillgänglig på marknaden har varit via sociala medier. Som Sven Wallén 
diskuterade under intervjun: att marknadsföra sig med annonser i olika tidningar eller genom 
andra fysiska reklamplatser har inte varit särskilt intressant för Fantastic Frank. Detta anser 
Sven Wallén vara kostsamt. Detta kan också vara något för Fantastic Frank att fundera över, 
då de traditionella fastighetsbyråerna använder sig av fysiska reklamplatser och 
tidningsannonser tillgängligt för deras kunder och detta har genom alla tider gett positivt 
resultat. Dessa företag når sina kundsegment och lockar även nya kunder. Idag är många 
gratistidningar populära, såsom Metro. Att marknadsföra sig via tidningar kan i vissa fall 
verka mer seriöst än att ha exempelvis ett Instagramkonto som visar vad företaget har för 
erbjudande, eller bloggar som skriver om just ett företag då kunderna förstår att just den 
bloggaren har fått betalt att skriva om just det företaget annars hade inte detta skett. Angående 
marknadsföring via annonser ligger inget sådant bakom, det är artikeln som marknadsför 
företaget. Det tycks också, liksom Sven Wallén menar, som att många sociala medier börjar 
tappa följare, såsom Facebook.  

På grund av begränsade ekonomiska medel kan de sociala medierna ses som ett självklart val 
för Fantastic Frank och mottot hos företaget verkar vara att våga för att vinna. Det är viktigt 
för företaget att inte ta förhastade beslut och att bli kompis med så många aktörer som möjligt 
på Internet genom bloggar och sociala forum. Att arbeta med någon slags försäljning utöver 
bostäder, såsom att sälja design-partners produkter, är något som Fantastic Frank har funderat 
på. Idag sysslar Fantastic Frank med att enbart skapa relationer och värde genom sociala 
medier och därmed kan för mycket fokus på försäljning inom de sociala medierna stjäla fokus 
från relations- och värdebyggandet. Detta kan även riskera att minska det upplevda värdet hos 
kunder då företag som inte säljer via Internet kan erbjuda tid till andra delar inom E-business, 
såsom att inspirera och utbilda inom exempelvis inredning. Företaget vill hela tiden överraska 
vilket de gör genom att målgruppsanpassa stylingen av bostäderna. Detta leder till att en 
bostad blir intressant i andra avseenden än att ses på som en vara, bostaden är stylad och 
därmed ser ingen bostad likadan ut som andra att jämföra med traditionella fastighetsbyråers 
styling som antingen inte innehåller mycket möbler, om ens några, eller så är de flesta 
bostäder likadant stylade. Om marknaden skulle förändras är det viktigt för Fantastic Frank att 
hänga med, bland annat i populariteten i Sociala medier och bloggar, där nya versioner 
ständigt dyker upp. Minskar intresset för dessa riskerar Fantastic Frank att en stor del av deras 
affärsmodell minskar i värde därmed kan Fantastic Frank anses sprida sin risker genom att 
använda många slags sociala medier.  
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6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Ett förslag på vidare forskning är att inte enbart fokusera på ett företag och istället involvera 
och jämföra med andra företag inom samma marknad och på detta sätt kunna få en djupare 
förståelse om själva marknaden. I skrivande stund är fastighetsmäklares styling av bostäder 
under snabb utveckling vilket gör att denna typ av forskning är intressant även i framtiden.+ 
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BILAGOR 

BILAGA 1.1 INTERVJUGUIDE MED SEMISTRUKTURERADE FRÅGOR TILL 

GRUNDARE OCH FÖRSÄLJNINGSCHEF PÅ FANTASTIC FRANK 
 

1. Hur ser du på ordet affärsmodell? 

2. Samarbetar ni med andra leverantörer, nätverk och aktörer? Vilka är nyckelpartners och 

varför? 

3. Vilka aktiviteter är viktiga för er för att kunna erbjuda er tjänst? 

4. Vad betyder kvalitet för er och vilka aktiviteter genomförs för att leva upp till det? 

5. Vilka aktiviteter som är baserade på lösa kundproblem genomförs av Fantastic Frank? 

6. Vad sköter ni - och vilka tjänster erbjuder ni - inom er plattform/hemsida? 

7. Vilka resurser använder ni för att nå marknaden? 

8. Hur sköter och hanterar ni kundrelationer? 

9. Vilka resurser är viktiga för företaget för att hantera kundrelationer? 

10. Hur anser ni att ert företag skapar värde för ert kundsegment? 

11. Hur ser ni på att anpassa tjänster till era kunder och skräddarsy dessa efter deras behov? 

Vilka är dessa tjänster?  

12. Hur får ni kunder och hur behåller ni dem?  

13. Hur viktigt är det att ni är en liten mäklarbyrå när det kommer till kundrelationer? Hur 

påverkar det er E-business? 

14. Vilka kanaler använder ni och varför använder ni dessa kanaler? 

15. Vilka är era kundsegment? Har ni en differentierad prissättning mot olika kundsegment?  

16. Vilka kostnader anser ni att ni kan minimera utan att förstöra något värde? 

17. Har ni flera små och stora kundsegment som grupperas i olika behov samt beteenden? 

18. Vilka kostnader anser ni att ni kan minska utan att förstöra något värde? 

19. Hur tänker ni kring kostnaderna av E-business, genom att använda er affärsmodell? 

20. På vilket sätt hjälper ni kunder att få en känsla av att de har reducerat kostnader? 

21. Vilket värde erbjuder ni som skiljer er från konkurrenter? 

22. Hur ser ni på att ligga steget före konkurrenter för att vara framgångsrika och upprätthålla 

denna position? 	   	  
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BILAGA 1.2 INTERVJUGUIDE MED SEMISTRUKTURERADE FRÅGOR TILL 

FASTIGHETSMÄKLARE PÅ FANTASTIC FRANK 
23. Hur stor del av köpprocessen (transaktionsprocessen) står du för och vad innebär det? 

24. Vilka aspekter är avgörande att ta hänsyn till innan en visning? 

25. vad tycker du är viktigt att ta hänsyn till under en visning av en bostad? 

26. På vilket sätt tar du/ni kontakt med säljaren? 

27. På vilket sätt arbetar Fantastic Frank för att locka till sig potentiella köpare? 

28. På vilket sätt höjer Fantastic Frank värdet av en bostad vid en visning? 

29. På vilket sätt ser Fantastic Frank till att kunden gör en bra affär och att det går smidigt 

med finansiering? 

30. Innan transaktionen genomförs, vilka är de viktigaste aspekter Fantastic Frank kollar extra 

på? 

	  


