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intresserade ska undersöka hur många 
uppdrag på orten förmedlaren har.  
Sedan ska de naturligtvis testa kund-
servicen och upplevelsen. Det är jätte-
viktigt att man trivs och får bra kontakt 
med sin förmedlare. Och så tycker jag 
att man ska undersöka innehållet på de 
anbud som förmedlaren har så att de 
är kvalitativa. Det är lätt att börja stirra 
på priser, men ibland kan det vara värt 
att betala lite extra för kvaliteten. Testa 
gärna innan du bestämmer dig, säger 

Vishal Nanda, marknadschef på Servi-
cefinder. 

På Offerta försöker man hålla kolla på 
konkurrensen, men det är inte lätt. 

– Det kommer nya aktörer hela tiden, 
nästan över natt. Vi har väl en lista på 
ett trettiotal vi håller koll på. Många 
av dem köper trafik och sina anbud i 

andrahand. De har inget eget flöde och 
ingen egen teknikplattform, säger Jens 
Nilsson, vd och grundare för Offerta.

KVALITETSSÄKRING SOM SÄLJER

Ett av de viktigaste argumenten för 
att använda en tjänsteplattform är 
kvalitetssäkringen både för konsument 
och företagare. Som konsument ska du 
kunna vara säker på att de som lägger 
anbud driver sitt företag enligt gällande 
lagar och regler, och som företagare 
blir kvalitetssäkringen ytterligare ett 
marknadsföringsargument. Hur de 
olika tjänsteförmedlarna jobbar med 
kvalitetssäkringen varierar, men de 
allra flesta använder sig dels av kredit-
upplysningsföretag för att kontrollera 
status på det juridiska bolaget, dels av 
olika typer av omdömessystem.

– Hos oss kan kunder bara lämna om-
döme om de anlitat eller haft kontakt 
med en hantverkare hos oss. På så sätt 
kan vi följa den transaktionen och se 
att det inte handlar om att en kompis 
skriver positiva omdömen eller att en 
konkurrent skriver ner en. Vi erbjuder 

även möjlighet att importera omdömen 
från exempelvis externa källor som  
Rejta.se för att företag som är nya 
hos oss snabbt ska kunna komma in i 
matchen. Vi tar aldrig bort ett omdöme. 
Vår roll är inte att döma utan vi är en 
ren förmedlingstjänst, berättar Vishal 
Nanda på Servicefinder.

OMDÖMEN GER JOBB

Hos Brabyggare fungerar omdö-
mesfunktionen på ett liknande sätt. 
Företagen kan välja att svara på kom-
mentarerna för att ge sin bild av vad 
som skett.

– Ibland överprövar vi ett omdöme 
om något verkar galet, men det händer 
inte ofta. Får du ett dåligt omdöme 
handlar det ofta om att en hantverkare 
gjort ett dåligt jobb, och är du seriös tar 
du ansvar för ditt misslyckande. Det i 
sin tur kan ju ge ett bättre omdöme, sä-
ger Johan Leth på Brabyggare.

Omdömessystem är vitalt i kampen 
om jobben. Ju fler och bättre omdömen, 
desto större chans att vinna jobbet. 
Många företag hänvisar ofta till om-
dömen hos tjänsteförmedlarna på sina 
egna hemsidor. 

Möjligheten att lägga upp referens-
jobb är en annan viktig funktion både 
för kunden och hantverkaren menar 
tjänsteförmedlarna. Offerta, Brabyggare 
och Servicefinder har alla möjlighet för 
hantverkaren att lägga upp bilder från 
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I 
en hårdnande konkurrens om 
hantverksjobb har en ny typ av 
företag kunnat blomstra: tjänste-
förmedlarna. På deras sajter kan 

kunder lägga upp anbudsförfrågan på 
vilket jobb det än må vara: renovering 
av ett badrum, sätta upp en vägghylla 
eller bygga ut en villa. Inget jobb är för 
stort och inget för litet för att förmedlas 
via sajterna. För konsumenten som kan 
lägga ut en beskrivning på sitt jobb och 
sedan luta sig tillbaka i väntan på  
offerter har tjänsterna blivit ett stort 

stöd, men hur är det för hantverkarna? 
Vad tjänar de på det hela?

– För den som är seriös och vill  
konkurrera med kvalitet är det en fördel 
att ta in uppdrag på det här sättet.  
Fuskare i hantverksbranschen förstör 
förtroendet för de som driver sitt före-
tag på ett schyst sätt. Här kan kunden 
vara tryggare eftersom de vet att vi 
granskar medlemsföretagen och före-
tagen i sin tur slipper konkurrera med 
oseriösa företag som kanske prisdum-
par eftersom de inte betalar skatt, säger 

Johan Leth, en av grundarna till tjänste-
förmedlaren Brabyggare. 

VÄLJ RÄTT FÖRMEDLARE

Inom hantverkssektorn finns det en 
uppsjö olika tjänsteförmedlare att välja 
mellan. De tre giganterna är Offerta, 
Brabyggare och Servicefinder. Därefter 
finns många mindre förmedlare som 
erbjuder liknande tjänster. Hur ska före-
tagen veta vilken de ska ansluta sig och 
vilka fördelarna är?

– Jag tycker att alla företagare som är 

”DET ÄR JÄTTEVIKTIGT ATT MAN TRIVS 

OCH FÅR BRA KONTAKT MED SIN 

TJÄNSTEFÖRMEDLARE”

EFFEKTIVISERA DIG PÅ 
NÄTET
En tjänsteförmedlare ger dig visserli-
gen möjlighet att lägga upp referens-
jobb och ta emot omdömen vilket kan 
ge dig flera jobb, men kom ihåg att de 
bara förmedlar kontakter. Det är därför 
upp till dig att se till att avsluta affären. 
Här är några tips på vägen:

➔ Var aktiv! Lägg upp referensjobb 
med bra bilder, svara på omdömen 
och uppdatera din sida med jämna 
mellanrum. Vet du inte hur? Ta hjälp 
av kundtjänst.

➔ Var professionell när du tar kon-
takt. Gör seriösa offerter och skicka 
inte bara ett kort oengagerat sms el-
ler mejl om att du kan tänka dig göra 
jobbet. 

➔ Ställ allt till rätta! Har du gjort fel 
och fått dåliga omdömen, gör ditt 
bästa för att rätta till det. Det visar 
att du tar ansvar och kan höja din 
omdömen.

TJÄNSTE-
FÖRMEDLARNA
HITTA DINA NYA UPPDRAG PÅ NÄTET
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sina bästa jobb. Det är även ett sätt att 
profilera sig och visa vilka jobb man 
helst vill ha. Att bara lägga upp till ex-
empel badrumsrenoveringar sänder en 
signal till kunden om vilken typ av jobb 
hantverkaren helst gör.

– Man kan säga att vår kontroll av 
företag ligger på tre nivåer. Den första 
nivån är databasdriven kontroll av före-
taget där vi kontrollerar att det juridiska 
ser schyst ut. På den andra nivån ligger 
omdömen som företaget fått av sina 
kunder och den tredje nivån är de egna 
referensjobben där man lyfter fram det 
man vill. Tillsammans blir det en balan-
serad bild av företaget, säger Jens Nils-
son på Offerta.

Kontrollen av certifieringar skiljer sig 
åt mellan de olika företagen. På Service-
finder väljer man att lita på vad med-
lemsföretagen uppger. Det gör även  
Offerta som då och då gör stickprover 
för att upptäcka felaktigheter. Båda 
företagen menar att det är upp till fö-
retaget att vara ärlig och kunden att 
kontrollera det offererande företaget. 
Brabyggare är mer rigorösa i sin kon-
troll av certifieringar och ansvarsförsäk-
ringar. 

– När vi startade märkte vi att 
hälften av alla företag ljög om 
sina certifieringar. Vi stämmer av 
våra certifieringar mot ett tjugotal 

branschorganisationer och ut-
ställare av certifieringar varje 
månad, säger Mathias Lepik, 
kvalitetsansvarig på Brabyggare. 

Avstängningar är vanliga hos 
de olika tjänsteförmedlarna. An-
ledningarna kan vara förändrad 
kreditstatus, att företagen blivit av 
med sin F-skattsedel eller att de 
fått för många dåliga omdömen.

– Vi är noga med vilka som får 
vara hos oss eftersom de också 
är vårt ansikte utåt. Därför har 
vi även en intern lista för företag 
som kanske är juridiskt rena men 

betett sig dåligt mot oss eller kunder, 
och vi kör också våra medlemsföretag 
mot Råd och röns svarta lista, säger 
Johan Leth.

LÄTTA GRÄNSSNITT

Att ha en snygg sida med lättanvända 
tjänster är mycket viktigt för tjänsteför-
medlarna. Många hantverkare är duk-
tiga på sina jobb men inte riktigt lika 
vana vid att hantera digitala system. 
Därför lägger flera tjänsteförmedlare 
stora summor på att ha en utvecklad 
kundtjänst och IT-service. 

– De flesta lär sig våra system snabbt. 
Vi hjälper till med profilsidor och följer 
upp hur det gått, säger Johan Leth på 
Brabyggare.

FÄRRE ANBUD GER CHANSER 

Med tusentals medlemsföretag som 
får ta del av uppdragen skulle konkur-
rensen kunna bli lika stor hos tjänste-
förmedlarna som utanför. Därför har 
många infört en spärr för hur många 
företag som kan ta kontakt och skicka 
offertförslag innan anbudsförfrågan 
sex. Den gränsen varierar men ligger 

oftast runt fem, sex stycken. 
– Våra undersökningar har visat att 

privatkunden vill ha minst tre förslag 
men max fem. Sedan blir det för många 
att hålla reda på. Bostadsrättsföreningar 
är annorlunda, de vill ofta ha fler, men 
privatkunden vill inte bli nedringd. Där-
för har vi en maxgräns på fem kontak-
ter så det är först till kvarn, säger Vishal 
Nanda på Servicefinder. 

Utöver kundkontakten erbjuder 
många tjänsteförmedlare även en 
katalogtjänst där kunden kan söka på 
exempelvis ort, bransch eller namn. 
Vissa av förmedlarna låter de företag 
som köper dyrare paket komma högre 
i sökträffarna medan andra inte gör nå-
gon skillnad. 

Är du hantverkare kan alltså tjänste-
förmedling vara ett sätt att komma över 
den där tröskeln som håller dig tillbaka. 
Det är viktigt att förstå att tjänsteför-
medlarna inte garanterar dig några 
jobb utan endast förmedlar en kontakt. 
I slutändan är det kvaliteten på ditt 
jobb, din prissättning och din förmåga 
att sälja in dig själv som avgör om 
tjänsteförmedling hjälper dig. ✖

SÅ VÄLJER DU RÄTT
Varje månad dyker nya tjänsteför-
medlare upp på nätet. Vissa är seriösa 
medan andra är ute efter snabba 
pengar. Så här gallrar du bland dem:

➔ Kan de presentera statistik om 
just din bransch på just din ort? An-
talet uppdrag är ointressant om inga 
finns där du verkar.

➔ Är de lätta att nå? Seriösa tjänste-
förmedlare satsar på att ha en tillgäng-
lig kundtjänst för dig som företagare.

➔ Hur ser deras hemsida ut? Är det 
mycket felstavningar och trasiga 
länkar? Då är sannolikheten stor att 
tjänsten inte kommer att fungera. 

➔ Be att få testa gratis en period. Du 
som kund ska trivas hos dem. Ring 
deras kundtjänst och känn efter om 
du får den hjälp du behöver.
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UPPSTICKARNA

GOHANDY.COM

Företaget hette tidigare Bello och var en 

av de största på marknaden. Som företa-

gare kan du registrera dig gratis och lägga 

upp referensjobb, men vill du ha möjlighet 

att vara med och slåss om anbuden måste 

du betala. I normalfallet kostar det minst 

50 kronor per jobb, men vissa jobb kan 

vara prisnedsatta eller gratis. Max tre före-

tag kan offerera per anbudsförfrågan.

SKROLL.SE

Svensk hantverkskontroll har en sida med 

tips och råd där det även går att lämna och 

läsa omdömen på företag. Förutom viss 

uppdragsförmedling har de även konsult-

tjänster och kurser.

OFFERTSIDAN.SE

Offertsidan erbjuder möjlighet att skapa 

offerter och samla förfrågningar från andra 

sajter som Offerta och Servicefinder. En 

annan funktion är att alla anslutna företag 

kan svara på frågor som privatpersoner 

skickar in. Uppdragen finns i många olika 

branscher, däribland ROT och RUT.

SERVICESTART.SE

Servicestart har liksom de stora på mark-

naden funnits sedan 2006 och förmedlar 

uppdrag inom 600 olika tjänster, däribland 

hushållsnära tjänster och bygg. Ingen kon-

troll görs av företagen utan det handlar om 

ren tjänsteförmedling. 

TJÄNSTEFÖRMEDLAREN.SE

En enkel tjänsteförmedlare som har en fö-

retagskatalog utöver möjligheten för kun-

den att lägga ut sitt uppdrag och hantver-

karen att skicka en offert. Priserna uppges 

inte på hemsidan utan det är individuella 

avtal som gäller. Uppdragen varierar över 

många olika branscher, inte bara inom 

hantverkssektorn.

TJÄNSTEFÖRMEDLARNA
Uppgifterna om tjänsteförmedlarna är de som angivits av respektive företag 

antingen via intervju eller hemsida. De är inte kontrollerade av redaktionen.

DE TRE STORA

Grundades: 2006.

Verksam inom: Breda, men störst inom 

bygg, städ och flytt.

Pris: Individuella avtal, men 250 – 400 

kronor för större jobb. 

Antal uppdrag inom bygg per år:  

40 000.

Snittvärde: 75 000 kronor.

Kvalitetssäkring: Daglig avstämning 

mot kreditbolag för att kontrollera F-

skattsedel och moms. Offerta har ett 

omdömessystem där endast den som 

upphandlat en tjänst via sajten kan 

lägga ett omdöme. För många dåliga 

omdömen leder till avstängning. Offerta 

gör även stickprov för att kontrollera 

certifieringar med mera.

Medlemsantal: 8 500 anslutna företag. 

inom byggsektorn.

Grundades: 2006.

Verksamma inom: Hantverkssektorn

Pris: Mellan 7 000 och 15 000 kronor  

per år beroende på paket.

Snittkostnad per offert: 40 kronor

Snittvärde per anbudsförfrågan:  

150 000 kronor.

Antal uppdrag inom bygg per år:  

15 000 – 20 000.

Kvalitetssäkring: Kontroll av F-skatt-

sedel och moms varje dygn, kontroll 

mot Råd & Röns svarta lista en gång i 

månaden, en intern varningslista samt 

kontroll av certifiering och ansvars-

försäkring mot utställare en gång om 

året. Omdömessystem där bara kunder 

som fått offert av företag via Bra- 

byggare kan kommentera. 

Medlemsantal: Runt 1 600 företag.

Grundades: 2006.

Verksamma inom: Många olika bran-

scher.

Pris: Prissätter efter efterfrågan, ort 

och årstider, men runt 400 kronor för 

stora uppdrag och mindre för små.

Snittvärde på uppdrag: 60 000 kronor.

Antal uppdrag inom bygg per år:  

25 000 – 30 000.

Kvalitetssäkring: Kontroll av F-skattse-

del och moms varje dygn. Omdömes-

system där bara kunder kan kommen-

tera företagare.

Medlemsantal: Cirka 6 300 företag 

inom byggsektorn.

MICAEL JOHANSSON SOM DRIVER 

PARKETTKONTAKTEN ÄR NÖJD MED 

TJÄNSTEFÖRMEDLARNA. 

– FÖR MIG har det varit stor skillnad sedan jag började använda 

tjänsteförmedlare. Jag gör noggranna efterkalkyler och kan 

därför se att jag gjort ungefär 15 gånger insatsen i vinst när jag 

dragit av kostnaderna. Då räknar jag inte in arbetet jag själv 

lägger ner på att skriva offerter och kontakta kunder, säger Mi-

cael Johansson som driver golvläggarfirman Parkettkontakten.

Han använder flera förmedlare, däribland Servicefinder, och me-

nar att det handlar mycket om eget driv och vilja att få kunder.

– Jag skulle nog kunna få fyra gånger fler uppdrag om jag ringde 

upp. Nu hinner jag inte det, men jobbar ändå mycket med mina of-

ferter. Det går inte att tro att man automatiskt ska få jobb. Jag får 

idag tre till fem procent av de uppdrag jag kontaktar. Om jag ring-

de skulle det säkert vara mer än hälften, säger Micael Johansson.

De flesta uppdrag han hittar hos tjänsteförmedlarna kommer 

från ServiceFinder och Offerta. 

– Där får jag nog in mellan 70 och 100 uppslag i månaden. Det är 

viktigt att hitta tjänsteleverantörer som håller vad de lovar. Många 

lovar alldeles för mycket men så kommer det fram att de inte har 

så många uppdrag inom en specifik nisch. Nya firmor dyker upp 

hela tiden så det gäller att vara på sin vakt, säger Micael Johansson.

Han ser inga nackdelar med att använda tjänsteförmedlare.

– Om du använder dem rätt är det jättebra. Tyvärr är det lätt att 

de får ta skit när företag inte får jobb i den utsträckning de tror. 

Men det är precis som i övriga livet, du får inget gratis utan du får 

jobba för det. Allt de levererar är ju kundkontakten. 

Att tjänsterna skulle vara lätta att använda spelar ingen roll för 

Micael. Han har nämligen aldrig sett sin sida hos Servicefinder.

– De ringer upp mig ibland och jag säger bara åt dem att de får 

göra en bra sida. Jag har aldrig varit inne själv och vet inte om det 

är lätt eller svårt eller hur sidan ser ut, men jag litar på att det blir 

bra. De är riktigt duktiga på att höra av sig, inga klagomål där. 

För den som funderar på att använda sig av tjänsteförmedlare 

men inte vet vilken har Micael Johansson följande råd:

– Ställ dem mot väggen. Be dem presentera statistik för din 

bransch på din ort. Har de inte statistik över det tycker jag nog att 

det verkar skumt. 

”JAG FÅR 15 GÅNGER  
INSATSEN”


