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Sammanfattning 
 
Denna studie behandlar fastighetsmäklarbranschen och vilka marknadsföringsstrategier som 
används inom branschen. Mäklarbranschen är en tjänstebransch och därmed blev teori 
berörande tjänstemarknadsföring samt kommunikation aktuellt i denna studie. 
Tjänstemarknadsföringsteori lyfter fram problematiken med att marknadsföra tjänster då de är 
abstrakta och det råder ett samspel mellan tjänsteutförare och kund. På grund av 
problematiken kring tjänstemarknadsföring och då det inte finns liknande studier inom 
mäklarbranschen kring vilka marknadsföringsstrategier som brukas, formulerades följande 
problemställning: 
 
Vilka marknadsföringsstrategier använder fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser 
att sälja eller köpa bostad?  
 
Studiens syfte har varit att skapa förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som 
fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill ha hjälp att köpa eller sälja 
bostad. Vidare eftertraktades en fördjupning i vår kunskap inom fastighetsmäklarbranschen 
samt marknadsföring. 
 
För att studera problemet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där tre 
mäklarbyråer inom Umeå har deltagit i studien. Vidare ämnar vi skapa förståelse såsom sagt i 
syftet och därmed har vi utgått ifrån hermeneutisk kunskapssyn. Studiens problem har 
studerats utifrån ett fastighetsmäklarperspektiv. 
 
Då tidigare studier inte genomförts inom detta ämne och vi med vår studie tillför ny kunskap 
får studien ett induktivt inslag. Vidare finns även deduktiva inslag då vi utgår ifrån befintliga 
teorier berörande tjänstemarknadsföring och kommunikation för att ta oss an problemet. 
 
Studiens slutsatser visade på att kundrelation är en viktig del i fastighetsmäklarens 
marknadsföringsstrategi då de förlitar sig på ”word-of-mouth” för att skapa ett gott rykte för 
byrån. Vidare är det en viktig resurs för mäklarbyråer att vara knutet till en central 
organisation där de kan få stöd med en del av marknadsföring samtidigt som byrån får tillgång 
till ett varumärke. Hantering av spekulanter kommer att bli viktigare inom framtiden för att 
matcha framförallt köpare med objekt. Tidningsannonsering är fortfarande en viktig 
kommunikationslänk mellan mäklare och klienter, dessutom används den som en metod för 
att eliminera en del av tjänstens abstrakta karaktäristika. 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING                     1 

1.1 Problembakgrund ..................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte........................................................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering.................................................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar........................................................................................................................................... 3 

1.5 Begreppsförklaring ...................................................................................................................................3 

1.6 Disposition................................................................................................................................................. 4 

2. UTGÅNGSPUNKTER  5 

2.1 Ämnesval ................................................................................................................................................... 5 

2.2 Förförståelse.............................................................................................................................................. 5 

2.3 Kunskapssyn ............................................................................................................................................. 6 

2.4 Perspektiv.................................................................................................................................................. 6 

2.5 Angreppssätt ............................................................................................................................................. 6 

2.6 Insamling och val av teorier...................................................................................................................... 7 

2.7 Källkritik................................................................................................................................................... 7 

3. TEORI                     8 

3.1 Val av teorier............................................................................................................................................. 8 

3.2 Tjänsteerbjudandet (VAD) ....................................................................................................................... 9 
3.2.1 Tjänstens Karaktärisktika................................................................................................................... 10 

3.3 Kundrelationens livscykel (NÄR) ........................................................................................................... 12 

3.4 Vad är kommunikation? (HUR) ............................................................................................................. 13 

3.5 Kommunikation ...................................................................................................................................... 13 

3.6 Marknadsmixen och de fyra P:n............................................................................................................. 14 

3.7 Det Nya Kommunikationslandskapet ..................................................................................................... 14 

3.8 Kommunikationsprocess......................................................................................................................... 15 

3.9 Kommunaktionskanaler ......................................................................................................................... 16 

3.10 Integration Av Kommunikationskanaler.............................................................................................. 17 



 

3.10.1 Att utforma en effektiv integrerad marknadskommunikation (IMC) .................................................. 17 

3.11 Formulera en Marknadsföringsplan/kommunikationsplan ................................................................. 19 
3.11.1 Målet med Marknadsföring/kommunikation ..................................................................................... 19 

3.12 Internetbaserad kommunikation .......................................................................................................... 20 

3.13 Slutligen................................................................................................................................................. 21 

4. METOD                   22 

4.1 Urval av mäklarbyråer och respondenter .............................................................................................. 22 

4.2 Konstruktion av intervjumanual ............................................................................................................ 22 

4.3 Intervjutillfälle och access....................................................................................................................... 23 

4.4 Datasammanställning.............................................................................................................................. 24 

4.5 Källkritik................................................................................................................................................. 24 

5. EMPIRI                   25 

5.1 Intervju med Rolf....................................................................................................................................25 

5.2 Intervju med Maria................................................................................................................................. 28 

5.3 Intervju med Sebastian ........................................................................................................................... 30 

6. ANALYS/DISKUSSION                   33  

6.1 VAD är Mäklartjänsten? ........................................................................................................................ 33 

6.2 NÄR kommuniceras Mäklartjänsten?.................................................................................................... 35 

6.3 HUR kommuniceras mäklartjänsten?.................................................................................................... 36 

6.4 Små och stora mäklarbyråer .................................................................................................................. 39 
 6.4.1 Slutligen…………………...…………………………………………………………………………… 39      

7. SLUTSATSER                   40  

7.1 Förslag till ytterligare studier ................................................................................................................. 41 

8. SANNINGSKRITERIER                   42  

8.1 Giltighet................................................................................................................................................... 42 

8.2 Validitet................................................................................................................................................... 42 
8.2.1 Extern validitet .................................................................................................................................. 42 

8.3 Reliabilitet ............................................................................................................................................... 42 

8.3 Replikation .............................................................................................................................................. 42 



 

REFERENSLISTA                   43  

FIGURFÖRTECKNING 
 

Figur 1 Teori Modell....................................................................................................................................... 8 

Figur 2 Kommunikationsprocess.................................................................................................................. 15 

Figur 3 Målet med Marknadsföring............................................................................................................. 19 
 

BILAGOR  

Bilaga 1 Teori modell med förklaring .......................................................................................................... 45 

Bilaga 2 Intervju manual .............................................................................................................................. 46 
 



 

 1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för bakgrunden till det problem som vi avser 
att studera. Vidare kommer vi att presentera problemformuleringen samt syftet med denna 
studie. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring samt en disposition för att skapa en 
bättre förståelse samt stringens. 
 
1.1 Problembakgrund 
En fastighetsmäklare erbjuder en tjänst som innebär försäljning av en klients bostad. Tjänsten 
inleds med att mäklaren gör ett så kallat intag av säljarens/kundens bostad på dennes begäran 
och saluför bostaden via olika marknadsföringskanaler för att hitta en köpare till objektet. 
Fastighetsmäklaren skall agera som en neutral mellanman mellan köpare och säljare vid 
försäljningen av objektet, vid upprättandet av kontrakt samt kring de juridiska aspekter som 
rör ett bostadsköp.1 Trots den lag som säger att mäklaren skall agera som neutral mellanman 
anser vi att säljaren av bostaden är mäklarens huvudsakliga kund då det är denne som köper 
tjänsten mäklaren erbjuder. Givetvis utgör även köpare en del av mäklarens tjänst, dock ser vi 
säljaren som viktigast eftersom det är genom denne som mäklarens erhåller sitt arvode. Färsk 
statistik visar att människor som vill sälja sin bostad alltmer vänder sig till fastighetsmäklare 
för hjälp. Dels för att det kan vara komplicerat för en privatperson att sätta sig in i en 
försäljnings alla delar samt att det är möjligt att få ut ett högre pris vid försäljning via 
fastighetsmäklare än vid privatförsäljning.2 3 
 
Annonsering av de objekt som mäklaren har till salu utgår dagligen och veckovis i olika 
marknadsföringskanaler för att finna köpare. Den traditionellt mest förekommande kanalen 
för marknadsföring, såsom vi har uppfattat det är tidningsannonsering, som ofta är mycket 
kostsamt, samt skyltfönster i butiken. Internet har de senaste åren fått en mycket stor 
betydelse för marknadsföringen inom fastighetsmäklarbranschen då centrala webbsidor som 
Hemnet och Bovision dagligen annonserar flera tusen objekt som finns till salu i hela Sverige. 
Dessa sidor fungerar som sökmotorer som hjälper köpare att finna objekt inom önskat 
område, i rätt storlek och prisklass. Alla dessa kanaler utnyttjas för att marknadsföra de objekt 
som finns till salu för en köpare att finna.4 5  
 
Enligt Christian Grönroos, Dr i ekonomi skiljer sig tjänstemarknadsföring från 
produktmarknadsföring då tjänster är abstrakta och ej konkreta. Detta eftersom tjänsten 
baseras på samspelet och relationen till kunden. Grönroos menar att marknadsföringen av en 
tjänst utgår från relationen till kunden och att relationen genomgår olika skeden, den så 
kallade kundrelationslivscykeln. Tjänstemarknadsföringen anpassas således till dessa olika 
skeden i relationen till kunden.6 Inom fastighetsmäklarbranschen satsas stora pengar på att 
marknadsföra de objekt ett mäklarföretag har till salu vilket tyder på att de arbetar som om 
dem hade en produkt att sälja, istället för att rikta mer fokus på att marknadsföra den tjänst 
som företaget egentligen erbjuder.  
 
 

                                                
1 www.maklarsamfundet.se hämtat 2005-11-21 kl. 14.29 
2 ibid. Pressrelease 2005-08-31, hämtat kl. 18.36, 2005-11-07 
3 www.maklarsamfundet.se hämtat 2007-06-04 kl. 10.17  
4 www.hemnet.se  hämtat 2005-11-02 kl. 18.56 
5 www.bovision.se hämtat 2005-11-02 kl 19.19 
6 Grönroos 1996, 20-24 samt 47- 48 



 

En vanlig form för arbete som fastighetsmäklare är som egen företagare vid en mindre byrå, 
antingen som delägare eller som ensam ägare. Är man som fastighetsmäklare inte 
egenföretagare baseras oftast anställningen enbart på provision. Detta är något som en av 
författarna, Greta, blivit införstådd under sin praktik vid en mäklarbyrå.  En provisionsbaserad 
lön innebär att den anställde arbetar in sin egen lön vilket gör att mäklarbyrån inte har någon 
egentlig kostnad för den anställde. Detta eftersom den anställde endast erhåller lön för den del 
denne själv arbetat in. Då en mäklarbyrå inte har någon egentlig kostnad för de anställda anser 
vi att en av de största kostnadsposterna för företaget är dem för annonseringen och då 
framförallt tidningsannonseringen. Många av byråerna inom branschen är relativt små vilket 
ger att kostnaderna för annonsering kan vara betungande och vad säger egentligen 
annonseringen om den tjänst som mäklaren erbjuder? Ett generellt intryck som vi fått av de 
befintliga strategier som fastighetsmäklare tycks använda sig av i marknadsföringen riktar sig 
främst mot köpare av bostäder. Eftersom vi tidigare fastställt att det är säljaren av en bostad 
som betalar mäklarens arvode finner vi det underligt att marknadsföringen inte riktar sig mer 
mot dessa.  
 
Den forskning som bedrivits på området har riktat fokus över hur säljare väljer 
fastighetsmäklare och vad som förväntas och upplevs som kvalitet i tjänsten.7 Ytterligare 
forskning som gjorts inom området har undersökt prisuppgången de senaste åren och vilken 
betydelse budgivningar och eventuella lockpriser har haft för denna utveckling.8 Detta ger att 
lite eller ingen forskning finns kring de marknadsföringsstrategier som mäklarna använder sig 
av förutom de generella tjänstemarknadsföringsteorierna. Som tidigare nämnts tycks inte 
dessa teorier tillämpas inom branschen vilket gör att mäklarnas marknadsföringsstrategier inte 
täcks in inom den befintliga teorin inom tjänstemarknadsföring. 
 
Den ökande användning och betydelsen av Internet för fastighetsmäklarbranschen9, gör att vi 
tror att den kostsamma tidningsannonseringen, som riktar sig till köpare, har minskat i takt 
med Internets ökade roll för köparen. Eftersom Internets webbsidor för marknadsföring av 
objekt har ett så stort utbud och är effektivt för köparen att använda i köpprocessen, samt att 
vi tror att köpare väljer objekt och inte fastighetsmäklare, förvånas vi över 
fastighetsmäklarnas marknadsföringsstrategier. Dessa verkar nästan uteslutningsvis rikta sig 
mot köparna av objekten och inte köparna av mäklarens tjänst, det vill säga säljaren som 
betalar mäklararvodet. Med bakgrund av detta samt att lite forskning bedrivits rörande 
fastighetsmäklares strategier att nå ut till köpare och säljare, finner vi det intressant för oss att 
fördjupa oss i detta ämne.  
 
1.2 Syfte 
Vi ämnar med denna uppsats, med bakgrund av dessa påståenden, utöka förståelsen för de 
marknadsföringsstrategier fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill 
ha hjälp att sälja eller köpa bostad. Vidare vill vi till ett viss mån granska dessa strategier samt 
utforma förslag och råd om hur mäklarbyråer kan förbättra nuvarande 
marknadsföringsstrategier. Vi har även ambitioner att utöka det teoretiska ramverket i de fall 
som det brister utifrån mäklarbranschens specifika drag och arbetssätt. 
 

                                                
7 ex Kethley, Waller och Festervand 2002 
8  ex www.maklarstatistik.se hämtat 2007-05-22 kl 10.10, Krainer 1999 
9 www.hemnet.se samt www.bovision.se hämtat 2005-11-02 kl. 18.56 samt kl. 19.19 



 

1.3 Problemformulering 
Vilka marknadsföringsstrategier använder fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser att 
sälja eller köpa bostad?  
 
 
1.4 Avgränsningar 
Denna studie omfattar mäklarbyråer inom Umeå. Då Umeå har nio små mäklarbyråer och vi 
avser att denna studie skall beröra just små företag får vi ett lämpligt population för ett urval. 
Vidare utgör Umeå vår hemvist och detta ger oss ekonomiska samt arbetsrelaterade fördelar.  
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
Direkt reklam: Med direktreklam avses reklam via post 
 
Efterlappning: Reklam via post i ett område där en bostadsförsäljning har genomförts. Detta 
för att informera samt intressera potentiella säljare inom samma område. 
 
Homestaging: En omstyling av säljarens bostad i syfte att öka intresset hos potentiella köpare 
 
IMC/Integrated Marketing Communications: Ett koncept där marknadsföringen inom olika 
delar av ett företag integreras för att uppnå effektiv kommunikation. 
 
Kund/Klient: I denna studie kommer vi att använda båda dessa begrepp som likvärdiga och de 
berör både säljare och köpare av fastigheter. 
 
Mäklarbyrå/Byrå: I denna studie kommer vi att använda båda dessa begrepp som likvärdiga 
 
Mäklare/Fastighetsmäklare: I denna studie kommer vi att använda båda dessa begrepp som 
likvärdiga. 
 
Objekt: Med objekt avses den bostad som en säljare vill avyttra eller en köpare vill anskaffa 
 
Uppdrag: Med uppdrag avses den tjänst som säljkåren köper utav en mäklare, det vill saga att 
mäklaren får i uppdrag att sälja en bostad. 
 
Visning: Med visning menas allmänna bostadsvisningar som mäklare arrangerar på de objekt 
som en byrå har till salu. 
 
Produkt: I denna uppsats använder vi i vissa fall produkt som en synonym för tjänst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.6 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 1- Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det problem som vi avser att studera. Vi kommer att 
presentera syftet med studien, avgränsningar samt begreppsförklaring. 
 
Kapitel 2 – Utgångspunkter 
Här presenterar vi valet av ämne samt de förkunskaper som vi besitter. Vidare förklarar vi det 
angreppssätt, kunskapssyn samt perspektiv som vi har utgått ifrån i denna studie. 
 
Kapitel 3 – Teori 
I detta kapitel presenterar vi det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Här 
kommer vi att beröra begrepp såsom tjänstemarknadsföring och kommunikation. 
 
Kapitel 4 – Metod 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga i de kvalitativa intervjuer som vi har 
genomfört. Vi presenterar hur vi har hanterat data samt källkritik. 
 
Kapitel 5 – Empiri 
Här presenterar vi den information och de svar som erhölls från våra respondenter. Det som 
presenteras är information kring hur de byråer som respondenterna verkar vid arbetar med 
marknadsföring. 
 
Kapitel 6 – Analys/Diskussion 
Här granskar vi och jämför det teoretiska ramverket med vårt empiriska material. 
 
Kapitel 7 – Slutsatser 
I detta avsnitt knyter vi samman analysen och drar slutsatser kring vilka 
marknadsföringsstrategier fastighetsmäklare utnyttjar i syfte att locka säljare och köpare. 
Vidare ger vi förslag på framtida studier som kan tänkas genomföras inom detta område. 
 
Kapitel 8 – Sanningskriterier 
I detta kapitel redogör vi för studiens giltighet, validitet, reliabilitet samt replikerbarhet. Detta 
för att läsaren skall kunna avgöra studiens vetenskapliga värde. 

Slutsatser 
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Empiri 

Sanningskriterier 

Inledning 

Utgångspunkter 
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2. Utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de utgångspunkter vi har haft inför denna studie, för 
att läsaren skall få en grund att avgöra till vilket mån våra utgångspunkter påverkat studien 
samt de slutsatser som vi har dragit. Detta är viktigt då forskare har olika förutsättningar 
som sätter en prägel på studiens resultat. 
 
2.1 Ämnesval 
I vår utbildning har vi kommit i kontakt med många ämnen inom företagsekonomi, däribland 
marknadsföring. En av författarna läser utöver företagsekonomi till fastighetsmäklare. Inom 
fastighetsmäklarbranschen är marknadsföring en viktig del då annonsering av bostäder i 
tidningar och Internet utgår dagligen eller veckovis för att hitta köpare till de objekt som 
mäklarbyrån har till salu. Eftersom vi båda läst marknadsföring och det är en viktig del inom 
fastighetsmäklarbranschen föll det sig naturligt att problematisera något inom detta område. 
Vi finner ämnesvalet intressant då det inte tidigare har gjorts liknande studier på området. 
Vidare är detta ämne relevant på grund av att det borde ligga i mäklarens ekonomiska intresse 
att ha en effektiv marknadsföringsstrategi. 

 
 

2.2 Förförståelse 
Den förförståelse som vi besitter är viktigt att belysa och redogöra för i den bemärkelse att de 
som tar del i denna studie skall kunna bedöma huruvida vår förförståelse kan ha påverkat 
studien. Förförståelse är ingenting som kan ”läggas på hyllan” utan finns hos oss hela tiden10. 
 
Greta studerar i nuläget sista terminen för att kunna registrera sig som fastighetsmäklare. I 
utbildningen ingår tio veckors praktik där det är tänkt att praktikanten skall få en god insikt i 
hur det praktiska yrket som fastighetsmäklare utspelar sig. Hedyahs erfarenhet av 
mäklartjänsten är försäljning samt köp av ny bostad. Båda författarna har studerat 
företagsekonomi upp till C-nivå, däribland ingår marknadsföring som utgör huvuddelen av 
vårt teoriblock i denna studie. Vår teoretiska förkunskap har påverkat oss till en viss del i val 
av teorier. Dock hade vi ingen teoretisk förförståelse om just tjänstemarknadsföring och detta 
tillät oss att vara mer mottagliga för olika forskare och forskningsresultat. 
 
Vidare har vi i studien utgått ifrån bland annat kurslitteratur för att få tips på hur vi kunde 
fortsätta vår sökning av teori. För att undvika att förbise, annan för oss relevant teori inom 
området, har vi använt oss av ytterligare litteratur samt vetenskapliga artiklar. Vår utbildning 
inom företagsekonomi samt fastighetsförmedling har bidragit till större delen av vår 
förförståelse. Vår förförståelse kan komma att påverka studien i det avseendet att vi kan ha en 
förutfattad mening om hur marknadsföring inom fastighetsmäklarbranschen borde fungera 
dels utifrån vår teoretiska kunskap, som vi tillskansat oss under våra studier, samt vår 
erfarenhet från branschen vid köp av bostad samt praktik. Våra förutfattade meningar om 
branschen kan leda till att vårt tänkande blir begränsat och bidrar till att viktiga aspekter 
förbises. Vidare har Gretas erfarenhet av praktik inom en byrå varit mycket gynnande för 
studien eftersom hon känner till hur mäklartjänsten fungerar och därigenom har 
konstruerandet av intervjumanualen till viss mån underlättats. 
 

                                                
10 Holme och Solvang 1997, 150 ff 



 

2.3 Kunskapssyn 
Då vi i vårt syfte uttrycker att vi avser skapa en förståelse för hur fastighetsmäklare 
kommunicerar till bostadssäljare och köpare har vi antagit en hermeneutisk utgångspunkt. 
Med en hermeneutisk utgångspunkt kommer vår undersökning att vara deskriptiv då vi 
huvudsakligen kommer att beskriva den verklighet som vi ser. Vi som hermeneutiker tolkar 
människors handlingar utifrån dess sociala kontext samt ser kunskap som en aktiv process där 
människan är deltagande.11 Eftersom vår studie till största del grundas på empiriska studier i 
form av kvalitativa intervjuer är vi införstådda med att även de intervjuade respondenternas 
kunskapssyn kommer att påverka utfallet av studien. Var och en av våra respondenter är 
påverkade av sin individuella bakgrund, utbildning och ställning inom det 
fastighetsmäklarföretag som denne är verksam. Vår förförståelse kan bildligt sätt beskrivas 
som ett par glasögon vilka påverkar vårt sätt att se på verkligheten vilket i förlängningen 
påverkar vår kunskapssyn. Eftersom en av författarna i skrivande stund studerar till 
fastighetsmäklare har det medverkat till förförståelsen och en insyn i branschen vilket kan ha 
påverkat utformningen av intervjufrågor och därmed det empiriska materialet.   
 
2.4 Perspektiv 
Vårt perspektiv i denna studie kommer uteslutande bestå av ett fastighetsmäklarperspektiv. 
Detta eftersom vi vill studera vilka strategier mäklarna använder för att locka 
bostadssäljare/köpare. Givetvis finns det ytterligare perspektiv att utgå ifrån i studien 
exempelvis köparens eller säljarens perspektiv. Vi har dock valt mäklarens perspektiv då det 
är mäklaren som utformar sin strategi för att marknadsföra sig mot kunden. Att utgå från 
kundens perspektiv, i denna frågeställning, skulle inte ge oss djupare förståelse för mäklarens 
val av marknadsföringsstrategier.   
 
2.5 Angreppssätt 
Vi har antagit ett deduktivt angreppssätt i vår studie då vi utgår från allmänna teorier för 
utformning av vår intervjumanual. Med ett deduktivt angreppssätt förstås att forskaren i en 
studie utgår från befintlig teori och applicerar dessa på det område som skall studeras, samt 
genom insamlat empiri studera om detta är förenligt med verkligheten.12 Den mest 
traditionella ansatsen, enligt Bryman, i en kvalitativ metod är att anta ett induktivt 
angreppssätt.13 Med ett induktivt angreppssätt menas att forskaren genererar teori utifrån den 
empiriska undersökningen.14 Bryman menar dock att det finns både kvalitativa studier som 
inte generar någon teori och liknande studier som utgår från teori.15  
 
Vårt angreppssätt innebär att vi utgår från generella teorier för att sedan analysera vårt 
empiriska material utifrån dessa. Med detta angreppssätt ämnar vi, i jämförelsen mellan teori 
och empiri, att finna specifika drag i mäklarens marknadsföringsstrategier som teorin om 
tjänstemarknadsföring inte beaktar. Detta leder till att vi har ett deduktivt angreppssätt med 
induktiva tendenser. Eftersom vi inte har mycket kunskap om mäklarbranschens 
marknadsföringsstrategier finner anser vi det som naturligt att utgå ifrån en teoretisk 
referensram. Vidare är detta angreppssätt lämpligt då vi i vissa fall har ett kritiskt 
förhållningssätt i analys i jämförelse mellan teori och empiri samt vill utveckla och ge råd på 
åtgärder som kan effektivisera mäklarbranschen marknadsföringsstrategier. 
 
                                                
11 Bryman 2001, 370-371, 466 
12 Jacobsen 2002, 34-35 
13 Bryman 2001, 35 
14 Jacobsen 2002, 35 
15 Bryman 2001, 35 



 

 
2.6 Insamling och val av teorier 
Vår huvudsakliga informationskälla har varit Umeå Universitetsbibliotek och dess digitala 
bibliotek där vi både har sökt böcker samt artiklar för att hitta material. De svenska sökord 
som vi främst använt är; relationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, kommunikativ 
teori. De engelska sökord vi främst använt är; communication strategy, communication 
theory, relationshipmarketing och service marketing. Sökning av information har varit en 
utmaning då många sökord inte gett önskat resultat. På grund av dessa svårigheter med 
sökningen använder vi oss av Philip Kotlers, Principles of Marketing samt Christian 
Grönroos, Marknadsföring i Tjänsteföretag för att få uppslag på nya referenser. De teorier vi 
har valt att använda i denna studie utgörs av kommunikationsteori samt 
kommunikationsstrategi. Dessa teorier utgör det ramverk inom vilket vi kommer att verka i 
denna studie. Inom detta ramverk har vi valt att inkludera relationsmarknadsföring och 
tjänstemarknadsföring som är relevanta teorier för vårt ämnesval. Det är viktigt för en 
fastighetsmäklare, som verkar inom en tjänstebransch, att skapa goda relationer till sina 
kunder vilket gjorde valet av teorier naturligt för oss. Då vi i denna studie vill skapa förståelse 
för vilka strategier en fastighetsmäklare använder i sin marknadsföring och vi inte funnit 
någon teori som behandlar just detta område har vi valt att utgå från generella teorier.  
Eftersom att vi utgår ifrån många etablerade teoretiker och författare16 anser vi att vi får en 
bättre grund samt trovärdighet att basera vår studie på. I tidigare forskningsstudier som vi har 
tagit del av har många referat till de författare som vi valt för vår studie och därmed anser vi 
att vår sökning av teorier är tillräcklig. Några av våra utvalda teorier kommer att illustreras 
med modeller för att underlätta förståelsen och syftet med teorin.  
 
2.7 Källkritik 
Det är viktigt som forskare att kritiskt granska de källor som man använder i en studie.17 
En del av de forskningsarbeten som vi har utgått ifrån i vår studie kommer från mitten av 90-
talet. Dessa studier kan anses vara föråldrade då nya studier hela tiden utkommer. Dock 
återfinns dessa forskare även i nyare studier som vi använt och därmed anser vi dessa studier 
att vara relevanta och användbara i vår studie. Exempel på dessa studier är exempelvis 
Grönroos 1996 samt Gummesson 1998. 
 
En del teori har använts ifrån Philip Kotlers, ”Principles of Marketing”. Detta kan anses vara 
en otillförlitlig källa i den aspekten att Kotler sammansatt boken med andra forskares studier 
och inte presenterad några egna forskningsresultat. Men vi har till det mån som varit möjligt 
återgått till original källor. I de fall vi inte lyckats har vi referat till Kotlers bok. Vi är 
medvetna om att det till ett visst mån kan sänka studiens vetenskapliga anknytning. Dock 
anser vi även att vi till en viss grad begränsat detta genom att basera större delar av teorin på 
studier av erkända forskare, såsom Grönroos, Gummesson och Shultz. 

                                                
16 Exempelvis Don Shultz och Cristian Grönroos 
17 Ejvegård 2002, 9 ff 



 

3. Teori 
 
Inledningsvis presenteras motivet till valet av teorier därefter följer en beskrivning av de 
valda teorierna. Till en början presenteras tjänstens karakteristika med en efterföljande 
diskussion och vårt ställningstagande. Vidare presenteras Grönroos; Kundrelations Livscykel 
samt de delar som utgör ett tjänsteerbjudande. Därefter följer ett avsnitt om 
Marknadsföringskanaler som beskriver hur man kommunicerar tjänster och produkter till 
kunder.    
 
3.1 Val av teorier 
Vi har valt i vår studie att utgå från generella teorier inom marknadsföring då vi finner dessa 
som applicerbara analysverktyg. Detta då vårt empiriska material skall analyseras genom 
jämförelse med dessa teorier. De tidigare studier som är gjorda inom området 
fastighetsmäklarbranschen syftar till att öka förståelsen för de inköpskriterier som ligger till 
grund för valet av fastighetsmäklare. Vidare finns det studier som redovisar prisutvecklingen 
inom branschen men vi har inte funnit någon studie inom området som behandlar 
fastighetsmäklarnas marknadsföringsstrategier. Vi har däremot funnit studier och teorier som 
behandlar området marknadsföring av tjänster generellt samt teorier som beskriver vilka 
grundläggande egenskaper en tjänst har. Vidare har vi funnit teorier om hur en tjänst kan 
marknadsföras, genom vilka kanaler samt hur den kan kommuniceras. Det är dessa som 
kommer att utgöra vårt teoriblock i uppsatsen och kommer att presenteras nedan. Teorierna 
presenteras enligt följande: VAD är en tjänst, NÄR skall tjänsten kommuniceras samt HUR 
skall den kommuniceras. För att kunna identifiera kunden är det ytterst viktigt att veta VAD 
den specifika tjänsten och dess delar innebär, det vill säga tjänstens karaktäristika. Vidare är 
det av vikt att veta NÄR en tjänst skall kommuniceras eftersom kunden har olika behov vid 
olika tidpunkter det vill säga att kunden kan befinna sig i olika skeden i kundrelationens 
livscykel. HUR tjänsten sedan kommuniceras bygger på vilket skede som kunden befinner sig 
i samt vad tjänsten och dess delar innebär. Dessa teorier finner vi är relevanta då vi ämnar få 
en djupare förståelse för mäklarens tjänst, kunder samt marknadsföringsstrategier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Teori modell 
Egen Konstruktion 

VAD ÄR EN TJÄNST 
 
 
 

Förgänglighet 
Samproduktion 
Immaterialitet 
Heterogenitet 

 
 

 
 

Kärntjänst 
Bitjänst 

Stödtjänst 
 

NÄR KOMMUNICERAS 
TJÄNSTEN 

 
 
 

Initialskede 
Köpprocess 

Konsumtionsprocess 
 
 
 
 
 

Kundrelation 

HUR KOMMUNICERAS 
TJÄNSTEN 

 
 

 
Direkt kommunikation 

Indirekt kommunikation 
 
 
 
 

Internet 
Tidning 

IMS 
TV 



 

3.2 Tjänsteerbjudandet (VAD) 
Enligt Grönroos består ett tjänsteerbjudande av ett grundläggande tjänstepaket som innefattas 
av tre delar, kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Kärntjänsten i tjänstepaketet utgörs av det 
behov som finns på marknaden och som företaget skall tillfredställa åt sina kunder. I vår 
studie utgörs kärntjänsten av att det finns människor som vill ha hjälp med att sälja sin bostad. 
Det är detta behov som utgör grunden till företagets existens på marknaden. En bitjänst enligt 
Grönroos utgörs av de delar av tjänsten som möjliggör utnyttjandet av kärntjänsten. Bitjänster 
är nödvändiga för att kunden skall kunna nyttja företagets kärntjänst. Stödtjänsten i 
tjänstepaketet är ämnad att verka som konkurrensmedel. Stödtjänsten är alltså till för att locka 
kunder att använda tjänsten och utgör det mervärde som kunden får genom att nyttja 
företagets tjänst. I vårt fall kan stödtjänsten vara att fastighetsmäklaren tillhandahåller 
flyttstädning, flyttbil eller homestaging till den kund som anlitat byrån. En mycket vanligt 
förekommande stödtjänst inom branschen är att deklarera åt kunden. Dessa tre delar i 
tjänstepaketet utgör enligt Grönroos den tekniska kvaliteten på en tjänst. Den tekniska 
kvaliteten beskriver vad en kund kommer att erhålla vid köp av tjänsten.18 
 

• Kärntjänst 
• Bitjänst 
• Stödtjänst 

 
Grönroos anser att tjänsteerbjudandet bör vidareutvecklas till det så kallade utvidgade 
tjänsteerbjudandet. Det utvidgade tjänsteerbjudandet inkluderar både vad kunden kommer att 
erhålla i form av den tekniska kvaliteten samt hur kunden upplever interaktionen mellan 
köpare och tjänsteerbjudare i form av den funktionella kvaliteten. För att kunna tillhandahålla 
ett utvidgat tjänsteerbjudande bör tre företeelser planeras, tjänstens –tillgänglighet, -
interaktioner samt –kundmedverkan. Till att börja med bör företagets tjänsteerbjudande göras 
tillgängligt för kunderna i form av ett tillgänglighetssystem som utformas för att på det mest 
effektiva sätt göra företaget lättillgängligt för kunderna. Detta kan enligt Grönroos uppnås 
genom att hålla med kundvänliga öppettider, kunnig personal, lättillgängligheten samt fin 
exteriör och interiör på betjäningsstället. Vidare bör interaktionerna mellan företagets resurser 
och kunden utvecklas. De resurser som kunden interagerar med är kontaktpersonal, system 
och fysisk-tekniska resurser. Grönroos menar att det är viktigt för ett företag att ha kontroll 
över alla dessa interaktioner för att den upplevda totalkvaliteten på tjänsten både tekniskt och 
funktionellt skall uppfattas som god. Interaktionen med företaget skall vara så lättillgänglig, 
lättförståelig och attraktiv som möjligt så att kunden på ett enkelt sätt kan inordna sig i 
företagets arbetssätt och system. Den tredje komponenten i det utvidgade tjänsteerbjudandet 
som bör planeras är kundens medverkan i tjänsteproduktionen. Eftersom kunden oftast 
medverkar under själva konsumtionsprocessen är det viktigt att tillhandahålla information till 
kunden om de situationer som uppstår under tjänsteförloppet. Detta för att inte lämna kunden 
ovetande och frågande vilket kan skapa ett oönskat tillfälle för negativ markandsföring för 
företaget. Om dessa tre delar, ur kundsynpunkt, fungerar bra upplevs troligen företagets 
totalkvalitet även som bra.19  
 
 

                                                
18 Grönroos 1996, 56-57 
19 ibid. 



 

3.2.1Tjänstens karaktäristika 
Inom tjänstesektorn är det inte ovanligt att företag misslyckas med att marknadsinrikta sin 
verksamhet. Detta för att tjänsteföretag i många fall applicerar kunnande från varusektorn om 
organisation och marknadsföring då tjänstesektorn lider brist på tjänsteanpassad kunskap 
inom dessa områden. Tillämpningen sker ofta utan att ifrågasätta om detta förfarande alls är 
möjligt då branscherna faktiskt skiljer sig åt20. Det som skiljer tjänster från varor brukar ofta 
framställas som fyra karaktäristika21. Dessa fyra utgörs av immaterialitet, samproduktion, 
heterogenitet samt förgänglighet och borde vara grundläggande kunskap för ett 
tjänsteföretags marknadsföringsåtgärder. Detta för att det har visat sig kunna medföra en 
avsevärd skillnad i förståelse för marknadsföringsfunktionens uppgifter och förutsättningar 
samt för företagets marknadsorientering.22 
 
•        Immaterialitet 
•        Samproduktion 
•        Heterogenitet 
•        Förgänglighet      
  
Immaterialitet ger att en tjänst är abstrakt det vill säga inte påtaglig. En tjänst kan till följd av 
detta vara svårbeskriven vilket gör det komplicerat men nödvändigt att konkretisera 
tjänsteerbjudandet i marknadsföringen. Tjänsten utgörs av handlingar och processer vilka 
bara kan existera vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod. 23 Eftersom det kan vara 
svårt att konkretisera en tjänst kan det medföra svårigheter för en kund att bedöma värdet av 
en tjänst innan ett beslut om köp har fattats. För att skapa sig en uppfattning om värdet på en 
tjänst finns det olika sätt att tillgodose sig information innan ett köp kommer till stånd. 
Genom att läsa annonser som marknadsförs i olika kanaler samt genom samtal med personer 
i sin omgivning kan kunden bilda sig en uppfattning. På grund av tjänsters abstrakta 
karaktäristika är det vanligt att konsumenten rådfrågar personer i sin omgivning inför ett köp. 
Vidare tenderar kunden till att fästa större vikt vid att personkemin skall stämma samt att 
förtroende finns till den som tillhandahåller en abstrakt tjänst än vid köp av exempelvis en 
tvättmaskin. 24    
 
Med Samproduktion menas att produktionen, leveransen, konsumtionen och 
marknadsföringen sammanfaller i en tjänst. Detta utgör de mest framstående karaktärsdraget 
för en tjänst.25 Gummesson betonar att det är den simultana produktions- och 
konsumtionsprocessen som utgör grunden till relationen mellan kunden och företaget. Vilket 
medför att det är genom denna samproduktion som grunden läggs för företagets 
relationsmarknadsföring. Eftersom det är genom denna interaktion som intryck och 
upplevelser av företaget föds.26   
  
Med Heterogenitet avses att en tjänst kan variera både i utförande samt resultat. Eftersom 
kunden betraktas som medproducent eller deltidsanställd i aktiviteten eller processen 
påverkar denne utformningen av tjänsten med sina unika krav och sitt handlande27. Detta 

                                                
20 Grönroos 1996, 47- 48 
21 Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998, 30-39 
22 ibid. 
23 Grönroos, 1996, 46 -56 
24 Arnerup-Cooper och Edvardsson, 1998, 30-39 
25 ibid. 
26 Gummesson 1998, 83-84 
27 Stauss 2005, 220 



 

medför att standardisering av erbjudande, utförande samt resultat av en tjänst är i princip 
omöjligt då kunden påverkar tjänsteutförandet i så stor omfattning. Grönroos menar i likhet 
med Gummesson att kunden har två roller både som konsument och produktionsresurs.28 29 
Med Förgänglighet menas att en tjänst endast existerar under en viss period. En tjänst utgörs 
av en aktivitet eller process. Under produktionsprocessen skapas själva tjänsten och då denna 
process är över upphör tjänsten att finnas till. Med detta medförs att det i många fall kan vara 
svårt att lagra en tjänst. Istället är det många tjänsteföretag som lagrar kunder i ett register för 
att kunna tillhandahålla det som efterfrågas den gången man har möjlighet att tillgodose detta 
behov. 30  
  
Dessa fyra karaktäristika för en tjänst framställs i litteraturen som den grundläggande 
skillnaden mellan en tjänst och en vara. Bland andra Grönroos framhåller skillnaderna som 
grundläggande och viktig kunskap för ett företag att känna till om sitt tjänsteutbud. Detta för 
att kunskapen om vad som tillhandahålls i tjänsteerbjudandet påverkar utformningen av 
marknadsföringens budskap samt de åtgärder som vidtas i marknadsföringen. Det finns dock 
en annan uppfattning inom forskningen som finner dessa karaktäristiska som förlegade 
uppfattningar om skillnaderna mellan varor och tjänster. Till skillnad från bland andra 
Grönroos finner dessa strömningar inom forskningen att de tidigare skillnaderna mellan varor 
och tjänster numer är utsuddade och en gemensam front för varor och tjänster har istället tagit 
plats. Vargo och Lusch har i flera artiklar argumenterat för ett nytt synsätt där varor och 
tjänster bör ses som en enad front. I detta synsätt ses tjänsten utgöra grunden för 
marknadsföring av både varor och tjänster. Vargo och Lusch menar att tjänster inte möter 
annorlunda eller unika utmaningar i marknadsföringen jämfört med varor. Därav finner de 
ingen anledning att särskilja dessa två. De beskriver att marknadsföringen har sin bakgrund i 
industrin som producerar varor. Kunskap om marknadsföring inom industrin har 
implementerats på tjänstebranschen då ingen eller lite kunskap om tjänstebranschen fanns att 
tillgå. De senaste åren har kunskap tillkommit kring marknadsföring inom tjänstesektorn. Det 
är denna kunskap som Vargo och Lusch vill att både varor och tjänster skall omfattas av när 
de menar att skillnaderna numer är utsuddade och tjänstens karakteristika inte längre är 
tjänstespecifik. En orsak som de framhåller är att varor blir allt svårare att differentiera till 
skillnad från tidigare vilket medför att det som omger varan får större betydelse. Detta menar 
Vargo och Lusch suddar ut skillnaderna mellan varor och tjänster då ett varuutbud alltmer 
liknar en tjänst.31 
 
Forskaren Bernd Strauss ställer sig kritisk till detta synsätt som Vargo och Lusch framhåller 
som det nya paradigmet. Strauss menar att om det nya paradigmet skulle vara rådande skulle 
nödvändig och viktig servicespecifik kunskap gå förlorad. Strauss menar i sin artikel att 
Vargos och Lusches nya synsätt bidrar med intressant information och kunskap om 
varusektorn men det går inte att frångå det gamla synsättet då relationen och interaktionen 
mellan kunden och säljaren är en del som inte finns i så stor utsträckning inom varusektorn. 
Vidare skriver Strauss i sin artikel att sannolikheten för samproduktion inom varuhandeln 
förekommer i betydligt mindre utsträckning än inom tjänstebranschen. Strauss menar att det 
är svårt eller näst intill omöjligt att skilja mellan produktion och konsumtion av en tjänst 
vilket däremot inte är så svårt inom industrin. Tjänstebranschens karakteristika kvarstår enligt 
Strauss att vara specifika för branschen vilket ger specifika utmaningar för tjänster inom 
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marknadsföringen. Dessa branschspecifika utmaningar ger således branschspecifik kunskap 
som är viktig att känna till för att lyckas som tjänsteföretag.32  
 
Vi sållar oss till de strömningar som menar att de fyra karakteristika för en tjänst, som 
tidigare presenterats, är viktiga för ett företag att känna till. Detta för att de utgör en grund för 
utformningen av tjänstemarknadsföringen. Framförallt finner vi dessa karakteristika som 
viktiga för det område som vi skall studera då fastighetsmäklartjänsten utgör en abstrakt 
tjänst och ju mer abstrakt en tjänst upplevs av kunden desto tydligare behöver ett företag vara 
i sin marknadsföring. Likt Grönroos tror vi att det är nödvändigt för ett tjänsteföretag att 
känna till vad tjänsten som tillhandahålls innebär och utifrån det utforma budskapet som skall 
kommuniceras. Många företag inom fastighetsmäklarbranschen verkar till synes inte vara 
medvetna om vad de tillhandahåller då den mesta marknadsföringen riktar sig till köpare och 
till synes enbart kommunicerar vilka hus som finns till salu. Med vetskapen om det verkar 
branschen till största del implementera kunnande om marknadsföring från varusektorn då det 
pumpas ut annonser i olika kanaler om de objekt som finns till salu att köpa.  
 
3.3 Kundrelationens livscykel (NÄR) 
Ett tjänsteföretag som arbetar med kundrelationer bör ta i beaktning att olika 
konkurrensmedel är viktiga att betonas i olika skeden under kundrelationens livscykel. 
Grönroos menar att marknadsplaneringen i ett tjänsteföretag borde utgå från kundrelationens 
livscykel för att på ett effektivt sätt möta kunden i de olika skeden som relationen genomgår. 
Här bör det tydliggöras vad marknadsföringsåtgärderna är ämnade för. Är marknadsföringen 
tänkt att kommunicera till nya potentiella kunder som ännu inte känner till företaget eller är 
syftet att bibehålla relationer till redan befintliga företagskunder. Enligt Grönroos beskrivs 
tjänsteföretagets kundrelationer genomgå tre skeden. Utvecklingen av kundrelationen är 
beroende av hur marknadsföringsåtgärderna är utformade under de olika skedena i 
kundrelationens livscykel. De olika skedena utgörs av:33  
  
•        Initialskede  
•        Köpprocess  
•        Konsumtionsprocess 
  
Det första skedet som är det så kallade Initialskedet är då företaget skall försöka skapa ett 
intresse på marknaden för företaget och de tjänster som erbjuds. Om de 
marknadsföringsåtgärder som företaget valt lyckas har ett intresse för företaget skapats men 
om dessa misslyckats har istället ett missnöje uppstått och företaget förlorar för tillfället de 
potentiella kunderna. Det andra skedet i livscykeln är köpprocessen. Det är under detta skede 
som företaget skall avge löften som kunderna attraheras av och godkänner för att fatta ett 
positivt köpbeslut. De löften som under detta skede avges måste vara kommunicerade på rätt 
sätt och vara rätt för köparen samt vara realistiska att infria för att inte bryta livscykeln. Det 
tredje skedet i livscykeln kallas för konsumtionsprocessen och det är då som kunden 
konsumerar det som köpts. Kundens upplevelse av nöjdhet är i detta skede avgörande för om 
livscykeln nu kommer att brytas eller om det ges möjlighet för en bestående relation som 
resulterar i ett eventuellt återköp. Kundnöjdheten är beroende av om det förväntningar och 
löften som fanns i de tidigare skedena upplevs som motsvarade i detta konsumtionsskede. 
Om företaget sköter marknadsföringen på ett bra sätt under detta skede ökar 
återköpssannolikheten samt möjligheten till merförsäljning. Om företaget istället misslyckas 
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med marknadsföringen bryts livscykeln och företaget har fått en missnöjd före detta kund.34 
Detta kan leda till köpmotstånd och profilförsämring då denne missnöjde kund kan generera 
negativ word-of-mouth. Om ett företag hanterar sina kundrelationer på ett bra sätt under hela 
livscykeln bidrar det till att företaget kan i större utsträckning rikta sig till redan befintliga 
kunder och med det minska sina marknadsföringskostnader. 35    
 
 
3.4 Vad är kommunikation? (HUR) 
 

”All kommunikation handlar om att skapa och utväxla mening eller 
betydelser mellan människor.”36 

 
Kommunikation uppstår när två individer är interaktiva med varandra, dvs. när de delar 
meningar och kommer fram till en gemensam förståelse. Det är ”… ett utbyte av meddelanden 
mellan sändare och mottagare.”37  Ett exempel på detta är när en kund tar ett initiativ och ber 
om en tjänst eller om hjälp och säljaren står till kundens förfogande, ger respons. Detta 
meningsutbyte av initiativ från kundens sida och respons från säljarens sida pågår ända tills 
kunden och säljaren har nått en gemensam förståelse. Dock behöver ett initiativ inte vara från 
kund, en säljare kan också starta en kommunikation med en kund genom att ge förslag eller 
andra tips som leder till att kunden då ger respons genom att agera därefter (merförsäljning).38 
 
3.5 Kommunikation 
Kommunikation mellan företag och kunder har kommit att bli allt viktigare för dagens 
företagare och det är trots allt en central del i tjänsteverksamhet.39 Nya undersökningar visar 
att globalt sätt kommer kommunikation, och framförallt integrerad marknadskommunikation 
vara ett krav av och för företag.40 
  
Tre relationer berörs inom tjänsteverksamhet och två av dessa har en direkt och avgörande 
effekt på marknadsföring. Kommunikation uppstår vid själva tjänsten, det vill säga mellan 
kund och personal men det uppstår även mellan kund och företag. Här spelar marknadsföring 
en stor roll, dvs. vad man som företag förmedlar till kunder. Den tredje och även den en viktig 
kommunikation samspel inom företaget är den mellan personal och arbetsledare. Dessa tre 
relationer benämns interaktiv kommunikation, extern kommunikation samt intern 
kommunikation.41 Det är väldigt vanligt att företag tar hjälp av t ex reklambyråer eller PR-
byråer för att förmedla rätt information och meddelande till sina kunder. Reklam byråer och 
PR byråer hjälper företag att utforma den rätta kommunikationsstrategin genom att använda 
de rätta kommunikationskanalerna. Kommunikation har blivit så viktigt att det inte längre är 
en fråga om ett företag bör ha effektiv kommunikation, utan HUR mycket energi och pengar 
skall läggas ner på att skapa just det.42 
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3.6 Marknadsmixen och de fyra P: n 
Marknadsmixen och de fyra P: n som utgörs utav pris, promotion, plats och produkt är den 
vanligaste formen av marknadsföring. Detta har sedan 1960-talet varit den vanligaste formen 
att utgå ifrån när man velat utforma en marknadsföringsstrategi. Marknadsmixen 
introducerades för första gången utav Neil Borden på 1950-talet, då bestod mixen utav en lista 
över marknadsföringsvariabler som senare blev någonting som alla världen marknadsförare 
och akademiker hakade på.43 
 
3.7 Det Nya Kommunikationslandskapet 
För ett par årtionden sedan var masskommunikation och marknadsmixen det vanligaste sätten 
att nå ut till kunder och berörda till företaget sedan introduktionen för nästan 40 år sedan.44 
Det var helt enkelt standardiserade produkter som effektivt såldes till konsumenter genom 
masskommunikationsstrategier. Skiftet till det nya millenniet har skapat andra förutsättningar. 
Konsumentbeteende har förändrats, de stora massmarknaderna har blivit fler mindre 
marknader och den gamla masskommunikationen har tvingats byta inriktning mot mer 
segmenterad marknadsföring.45 Det handlar om att fokusera på kunden och att skapa en 
relation till denne.46 Den ständigt växande och utvecklande teknologin tillåter företagen att 
mycket enklare ha översikt över det konsumenterna vill ha. I och med att det 
konkurrenskraftiga landskapet snabbt förändras och blir allt hårdare47 måste företagen komma 
på nya innovativa lösningar på hur man ska kommunicera med kunder. 
     
Denna förändring i kommunikationsmiljön måste företagen ta hänsyn till och därmed förändra 
sin produktionsmix och komma på nya sätt att nå ut till konsumenter via media. De vanligaste 
kommunikationskanalerna är mänsklig interaktion, TV, radio och tidningar men deras 
betydelse och effektivitet minskar på grund av uppkomst av ny teknologi48 som till exempel 
Internet.49 
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3.8 Kommunikationsprocess 
För att framgångsrikt integrera de olika kommunikationskanalerna som finns tillgängliga för 
företagen måste de bestämma vilken målgrupp de vill rikta sig mot. Vidare måste utforma 
effektiva meddelanden som de vill förmedla till kunden.50 Modellen nedan är sammanställd 
av Grönroos baserad på diskussionen ovan.51 
 
 

 
 
 
Kommunikationsprocessen handlar om att förvalta konsumentens relation på lång sikt52, 
konsumenter skiljer sig åt och har därmed olika behov och smak. Det är viktigt att företaget 
öppnar kommunikationskanalerna, det måste fungera från båda hållen, det handlar inte bara 
om hur företaget når ut till kunder men hur kunder kan nå företaget.53 
 
För att uppnå effektiv kommunikation krävs det att förstå HUR kommunikation fungerar. 
Bland de två viktigaste elementen består av meddelare/sändare och mottagare, med andra ord 
företaget och konsumenten. Inom gruppen sändare ingår alla parter som på något sätt påverkat 
meddelandet. Exempelvis medlemmar inom företaget som har framfört iden eller reklambyrån 
som skapat meddelandet. Alla dessa räknas som sändare på ett eller annat sätt. Två andra 
viktiga element som också är kommunikationskanaler är mediet och meddelandet.54  
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Termen meddelade innefattar tre olika element; 
 

• Olika bilder, symboler och ord som används i det som förmedlas  
• Det budskap som sändaren har i åtanke med sitt kommunikationsinitiativ samt  
• Det som mottagaren uppfattar av meddelandet och dess innehåll. 55 

 
Mediet är den metod som används för att sprida meddelandet från sändare till mottagare. 
De resterande elementen; koda, avkoda, reaktion och feedback är uppståendet och resultatet 
utav användningen av kommunikationskanalerna. Det sista elementet i modellen är störningar 
och dessa uppstår genom att man missar viktiga aspekter och nyckelfaktorer i ett reklaminslag 
som leder till konsumenten blir distraherad.56 
 
3.9 Kommunaktionskanaler 
En sändare måste besluta hur ett meddelande skall förmedlas. Till dennes förfogande finns 
olika kommunikationskanaler tillgängliga. Dessa delas vanligtvis upp i två olika delar, 
personlig och opersonlig kommunikationskanal57 men kallas även interaktiv och extern 
kommunikation.58 
 
Personlig kommunikationskanal (interaktiv) 
Olika kommunikationskanaler finns tillgängliga för de i tjänstebranschen. I denna ingår bland 
annat mänsklig interaktion. Som en säljare är den mänskliga interaktion med kunden väldigt 
viktig eftersom att det är den kommunikation som sätter igång tankegångarna. Vilka 
föreställningar kunden får av säljaren eller företaget beror helt och hållet på vad som 
förmedlas/kommuniceras till denne. Denna kommunikationskanal fungerar precis som det 
låter. För att personlig interaktion skall kunna genomföras måste två personer eller flera 
kommunicera direkt med varandra, det vill säga ansikte mot ansikte men även över telefon 
eller chatt. Denna form av kommunikationskanal är effektiv då den tillåter personlig 
kommunikation samt direkt feedback.59 
 
Opersonlig kommunikationskanal (extern) 
Denna kommunikation är den motsatta till den föregående. Här sker kommunikation inte 
ansikte mot ansikte utan genom andra sätt såsom media, tidningar, tv eller andra sätt som 
information och kunskap sprids om en produkt som inte är en direkt handling av företaget. 
Denna kommunikationskanal kallas word-of-mouth. Det är helt enkelt konsumenter som har 
produkten och berättar för vänner och familj om den eller så kan det vara anställda på 
företaget som talar om produkterna till familj, vänner och grannar. Denna 
kommunikationskanal är väldigt viktig då den kan påverka en stor del av en konsuments 
beslut om att köpa en produkt.60 Detta speciellt hos produkter som är dyra exempelvis bilar 
eller hus då konsumenten gärna tar råd från dem med erfarenhet.61  
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3.10 Integration Av Kommunikationskanaler 
Kunden funderar aldrig kring hur denne får information om ett företag, oavsett om det 
kommer från TV, radio, tidning eller Internet. All information, oavsett hur den kommuniceras 
är detsamma för konsumenter.62 Dock är det viktigt för företag att inte förvirra konsumenter 
genom att ha dubbla budskap eller olika information genom olika kommunikationskanaler. 63 
Därför är det väldigt viktigt att företaget integrerar de olika kommunikationskanaler så att all 
information är enhetlig och överensstämmande med företagets mål och visioner.64 I och med 
förändring i kommunikationslandskapet har reklam och marknadsföring kommit att bli 
stillsammare, målet är endast att göra respondenten medveten om en produkt. Det är vanligt 
att företag använder sig av exempelvis humoristiska inslag för att uppmärksamma potentiella 
kunder.65 
  
Stora företag består av olika områden och varje område ansvarar för sin egen marknadsföring. 
Detta kan bistå med problem då ansvariga för olika områden inom ett företag kan ha olika 
åsikter om hur mycket pengar som skall satsas på kommunikation.66 Ett första steg mot en 
integrerad marknadskommunikation är att upplysa föreståndarna inom ett företag om 
fördelarna med en effektiv kommunikation.67 Det har blivit allt vanligare samt viktigare att 
olika departement inom ett företag arbetar med att integrera kommunikationen, så att en 
enhetlig bild av företag, produkter och varumärke förmedlas till konsumenter.68 Alla områden 
såsom promotionaktiviteter, stora kampanjer och produktlivscykel bör integreras för att ge en 
starkare och bättre promotionmix inför framtiden.69 Exempelvis kan det vara dumt att införa 
en promotionkampanj på en vara som är i slutet på sin livscykel. Det är också allt vanligare att 
företag utser en ansvaring som tar hand om integrationen av alla kommunikationskanaler. På 
så sätt blir det lättare att hantera en bra kommunikationsstrategi. 

3.10.1 Att utforma en effektiv integrerad marknadskommunikation (IMC) 
Det är viktigt för ett företag att sända ut enhetlig information till konsumenter då det finns 
flera kommunikationskanaler. Det finns en risk att konsumenten blir förvirrad om denne får 
två olika budskap/meddelanden av sändaren. Det är ytterst viktigt att företaget engagerar sig i 
denna fråga och försöka integrera all kommunikationskanaler så de är överensstämmande 
annars finns det risk för konsumenten får en negativ bild av företaget.70 Dock finns det dem 
som anser att IMC (Integrated Marketing Communications) är ungefär samma 
kommunikationsprocess som den tidigare traditionella marknadskommunikationen.71 72 Men 
hur kan ett företag arbeta med att integrera sina kommunikationskanaler? IMC processen har 
sin utgångspunkt hos kunden, vilket ger att arbetet utgår från kunden för att forma övertalande 
marknadskommunikation.73 
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IMC processen 
Denna process bör börja med att integrera företagets kommunikationsbudget. Företaget bör 
enligt teorin sammanföra alla kostnader för de olika kommunikationskanalerna och 
departement och utföra en gemensam budget. Eftersom denna process och kommunikation 
överhuvudtaget handlar om att övertala kunden till att göra ett köp kan det vara attraktivt för 
ett företag att veta om kommunikation mellan företag och kund är effektivt och fungerar. 
Därför är det viktigt att företaget inom alla dess departement har gemensamma mätvariabler 
för att få en bättre bild över kommunikationens effektivitet. Kommunikation uppstår inte 
endast med kund, ett företag kommunicerar med så många andra med intresse utav företaget. 
Exempel på dessa är personal, aktieägare, investerare och dessa bör beaktas i planeringen av 
kommunikationen. Som ansvarig för markandskommunikation är det viktigt att hela tiden 
utgå ifrån hur kunden vill bli kommunicerad med. Det är en fördel att mäta effektiviteten av 
kommunikation med kunden vid varje tillfälle, oavsett om det gäller personlig kontakt eller 
utseende av produktemballage. Då ser företaget vilka kommunikationskanaler som fungerar 
effektivt. Det är viktigt att den marknadsföringsansvarige söker efter områden där 
kommunikation kan vara effektivt, både extern och internt. Det är viktigt att hålla koll på 
trender och även känna till svagheterna och styrkerna hos företagets olika 
kommunikationsfunktioner. Om företaget känner till sina svagheter och styrkor är det lättare 
att utforma en plan som matchar företagets mål och intentioner med74 
marknadskommunikation. Allt detta blir lättare om företaget utser en ansvarig för IMC som 
kan se till att alla kommunikationskanaler integreras samt att integrera den lokala och den 
globala marknadskommunikationen.75 Det finns dem som påstår att integration av 
kommunikation sker oavsett om företaget vill så eller ej. Konsumenter som tar emot all 
kommunikation kommer på egen hand att integrera den information som dem får. Detta kan 
utspela sig i tre olika ordningar; 76 
 

1. Konsumenten integrerar det som kommunicerats på det sätt som företaget hade 
planerat. 

2. Konsumenten väljer att ignorera eller förbise det som kommuniceras. 
3. Konsumenten integrerar det som kommunicerats, dock på ett sätt som inte var 

företagets avsikt och kan därmed leda till en negativ syn av företaget.77 
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3.11 Formulera en Marknadsföringsplan/kommunikationsplan 
Ett allt viktigare syfte med marknadsföring är att informera existerande och potentiella kunder 
om tjänster samt dess fördelar. Det är ett led i företagens strategi att locka nya kunder samt att 
bibehålla relationen med befintliga kunder genom att konstant tillhandahålla dessa med 
uppdaterad information.78 För att företag skall kunna skapa en bra marknadsföringskampanj 
måste målet med denna vara tydligt. En metod Lovelock presenterar och som kan vara ett sätt 
för företag att planera sin marknadsföring är genom de fem W: en, Who, What, How, Where 
och When.79 
 

1. Företaget måste först fastställa VEM som marknadsföringen skall riktas mot (Who) 
2. Sedan måste beslut tas om VAD som skall förmedlas genom marknadsföringen och 

vad skall detta uppnå? (What) 
3. Det är även viktigt att fastställa HUR budskapet skall kommuniceras? (How) 
4. Vidare även VAR budskapet skall förmedlas (Where) 
5. När alla beslut ovan tagits måste man fastställa NÄR marknadsföringen skall 

genomföras. (When) 
 
 

3.11.1 Målet med Marknadsföring/kommunikation 
 
 
 
 

 
             Figur 3 Målet med marknadsföring 

En förenklad version av Don E. Schultzs modell80  
 
Modellen ovan beskriver fem stycken steg som en köpare passerar när denne tar beslutet om 
att köpa en produkt. Efter företaget beslutat om till vem budskapet skall riktas är det viktigt att 
den önskade resultaten av marknadskommunikationen är fastställt. Oftast vill företag att 
kommunikationsprocessen skall uppnå ett köp.81 Modellen över köpprocessen är linjär och ett 
antagande är att den alltid ser ut på detta vis oavsett vad som skall köpas och vem som skall 
köpa. Detta är den mest kända modellen och uppstod som ett resultat av en undersökning 
genomförd av Lavidge och Steiner år 1961.82 Det finns dem som hävdar att denna modell inte 
stödjer dagens kommunikationsmarknadsföring, enligt Larry Light finns inga empiriska bevis 
för att köpprocessen ter sig enligt Lavidge och Steiners modell.83 
 
Kännedom (awareness) 
Sändaren/förmedlaren måste besluta om hur kännedom om produkten skall skapas. Inom den 
målgrupp som företaget har valt kan det finnas dem som aldrig hört talas om produkten eller 
endast hört talas om det men vet egentligen inte vad det är.84 Ett bra sätt kan vara då att skapa 
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reklam som tillåter konsumenter att bli bekant med varumärket genom att upprepa det åter 
och åter i reklamen.85  
 
Kunskap (knowledge) 
Som nämnt tidigare kan det finnas personer inom företagets målgrupp som hört talats om 
produkten eller organisationen men inte har tillräckligt med kunskap och information om 
produkten för att fullborda ett köp. Då är det viktigt att företaget hittar metoder för att vara 
mer informativ i marknadsföringen angående sin produkt samt organisation. 86 
 
Preferenser (prefrence) 
Företaget kan förändra konsumenternas attityd gentemot produkter, konsumenterna kanske 
gillar produkterna, men väljer dessa produkter framför de tusentals andra som kommuniceras 
till dem dagligen. Det är mycket viktigt att sändaren framhäver alla fördelar med produkten så 
att den i slutändan föredras framför andra hos mottagaren.87 Detta kan uppnås genom t ex att 
ge produkten en status eller image, att köparen erhåller högre status genom ägandet av 
produkten.88 
 
Övertygelse (conviction) 
Även om en konsument skulle föredra en produkt framför andra så innebär det inte att 
mottagaren är övertygad om att det är just den produkten som de bör köpa. Då har företaget 
som uppgift att utnyttja promotionmixen maximalt och verkligen framhäva alla fördelar och 
nya funktioner och finesser som produkten har.89  
 
Köp (purchase) 
Detta är slutliga steget i köpprocessen. Konsumenterna är nu kanske övertygande att detta är 
den rätta produkten för dem men trots det är det något som stoppar dem från att ta det sista 
steget och köpa den. Det kan bero på önskan om ytterligare information eller konsumentens 
ekonomiska situation för tillfället. Företaget har då som i uppgift att leda köpare in i detta 
sista steg.90 Detta kan göras genom att ha olika erbjudande vid vissa tillfällen som gör att 
köpet blir mer attraktivare för konsumenten, exempelvis special priser eller rabatt kuponger.91 
 
3.12 Internetbaserad kommunikation 
Tekniken utvecklas ständigt. Vi finner oss själva i tiden för informationsteknik där användare 
av Internet ökar till det dubbla var 100: e dag. Internettekniken är till för alla och kan utnyttjas 
till ens fördel.92 I och med introduktionen av Internet har marknadsförare fått tillgång till en 
ny kommunikationsteknik. Via Internet och företagets personliga hemsida kan företaget vara 
interaktiv och kommunicera med konsumenter. Layout och tjänsteerbjudanden på en hemsida 
är viktiga aspekter att reflektera över om företaget vill ha en lyckad hemsida.  
 
Internet blir en alltmer använd kommunikationskanal dock kan det i vissa fall vara så att 
teknologin fortskrider utan att vanliga konsumenter hinner med i utvecklingen och för 
företagen innebär det en misslyckad kommunikation.93 Med hjälp av Internet kan man som 
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företag både placera personlig och opersonlig kommunikation. Det enklaste sättet är att man 
börjar med en opersonlig kommunikation med bilder och text. Detta kan sedan utvecklas till 
en mer personlig approach där konsumenter kan få kundservice eller annan hjälp via 
hemsidan genom t ex chatt eller e-post. 
     
Vidare är Internet en bra bas för sales promotion och PR-sammanband då företaget flera 
gånger dagligen kan uppdatera informationen på nätet. En nackdel med Internet är att 
informationen kan anses ha lägre trovärdighet eftersom all information som placeras på en 
hemsida placeras av företaget, som då inte är opartisk givetvis. Information från TV, eller 
media har oftast en tredje part som är objektivt, detta kan till exempel vara en journalist.94 
 
Konsumenter har olika grad av kunskap inom användning av Internet och olika motiv när de 
är ute och surfar på nätet. För ett företag är det viktigt att anpassa hemsidan så att den passar 
olika Internetanvändare med varierande kunskap och intentioner. Exempelvis finns det de 
som endast surfar för kul skull eller de som verkligen söker efter matnyttig information. 
 
3.13 Slutligen 
De teorier som vi har presenterat ovan är vad hela vår studie kommer att bygga på. 
Konstruktionen av intervjumanualen är uteslutande baserad på teorin, alla dess delar finns 
representerade i manualen. VAD, NÄR, HUR utgör vår teori mall och denna fördelning finns 
genomgående i teori, empiri, analys och även i intervjumanualen. (Se bifogad figur bilaga 1) 
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4. Metod 
 
Detta kapitel är utformat för att ge läsaren en förståelse för hur vi har gått tillväga för att 
inhämta de empiriska data som kommer att presenteras i efterföljande kapitel. Metodkapitlet 
består inledningsvis av en beskrivning om hur vi gjort vårt urval av mäklarbyråer och 
respondenter samt en motivering till dessa val. Vidare under avsnittet access diskuterar vi 
kontakten till respondenterna och hur det kan ha påverkat vår studie. I de två efterföljande 
avsnitten diskuteras utformningen av intervjumanualen samt hur intervjuerna fortskred under 
intervjutillfällena. Därefter inryms ett avsnitt om hur datasammanställningen har gått tillväga 
för att sedan avsluta kapitlet med källkritik.  
 
4.1 Urval av mäklarbyråer och respondenter 
Med utgångspunkt från vår problemformulering har vi valt att fokusera på små mäklarbyråer 
och deras marknadsföringsstrategier i arbetet då mäklarbranschen främst präglas av små 
byråer såsom vi uppfattar det. Eftersom denna prägel finns inom branschen ser vi det som 
mest intressant att fokusera studien på just små byråer och de förutsättningar dem har för 
utformandet och arbetet med marknadsföringsstrategier. Av praktiska skäl har vi valt att 
koncentrera vår studie på fastighetsmäklarföretag i Umeå området, dels då det är denna stad 
som utgör vår hemvist samt att vi valt att använda kvalitativa intervjuer för insamling av 
empirisk data. Vidare består Umeå av nio små byråer och vi anser att det är en relevant 
population för vårt urval.  De mäklarföretag som ligger till grund för vår studie är alla 
verksamma inom Umeå kommun med omnejd. Populationen består av som sagt nio 
mäklarbyråer95, varav vårt urval består av tre mäklarbyråer. Valet av de företag som ingår i 
studien är baserat på kontakter, då vi som studerande av detta område endast fått access till de 
byråer som vi innan hade någon form av anknytning till. Vi har varit i kontakt med fler 
företag än de som ingår i studien men dessa har avböjt vår förfrågan om deltagande i studien 
med förevändningen att informationen vi söker hör till företagshemligheter och är inget de 
önskar dela med sig av. Därav baseras vårt urval på ett accessrelaterat urval då vi innan 
studien hade kopplingar till några av de deltagande respondenterna och deras företag. Greta 
har bland annat utfört sin praktik på en av byråerna och kommit i kontakt med de andra två 
byråerna genom sitt arbete under praktiken samt genom arbetssökande. Vidare baseras urvalet 
på ett accessrelaterat urval då inget annat företag var villigt att medverka i studien. De 
respondenter vi använt i studien har vi själva inte valt. Vid första kontakt med företaget valde 
de själva ut den person de fann mest lämplig för intervjun efter vår presentation av studien. 
De utvalda respondenterna är alla verksamma fastighetsmäklare med en ansvarsställning inom 
företaget.  
 
4.2 Konstruktion av intervjumanual 
Frågorna i intervjumanualen är baserade på de teorier som vi använder oss av i denna studie. 
Vår sammanfattande modell över teorierna, VAD, NÄR, HUR, utgör vår mall för de 
intervjufrågor som konstruerats. Vi har kopplat de teorier som ingår i dem olika delarna i vår 
teorimodell till de frågor som berör respektive område. Under hela utformningen av 
intervjumanualen hade vi som bakgrund vår frågeställning i studien med avsikt att styra 
frågorna på ett ämnesrelaterat sätt. Konstruktionen av intervjumanualen skedde koncentrerat 
under ett och samma tillfälle. 
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4.3 Intervjutillfälle och access 
Då fastighetsmäklarbranschen är en konkurrensutsatt bransch där det gäller för 
fastighetsmäklare att hålla sig framme för att överleva, speglades det till viss del i 
intervjuerna. Respondenterna verkade motvilliga i vissa frågor att beskriva vilka strategier de 
använde med hänsyn till företagshemligheter. Även om respondenterna i vissa fall fann våra 
frågor som svåra försökte de att svara i största möjliga mån. Vi har valt att presentera våra 
respondenter anonymt och kommer i fortsättningen att referera till dem som Rolf, Maria och 
Sebastian, vilka är fiktiva namn. Detta med respekt för respondenterna och deras företag då 
det, som nämnt tidigare, är en konkurrensutsatt bransch. Med det vill vi skydda 
respondenternas integritet. Alla intervjuer utfördes under samma vecka för att följa ett så 
likriktat mönster som möjligt. Detta för att utförandet av själva intervjuerna inte skulle 
påverka studien på olika sätt utan på största möjliga sätt ge alla intervjuer samma 
förutsättningar. Under intervjuerna frångick vi i vissa fall intervjumanualen för att anpassa 
frågorna efter respondenten. Detta för att tydliggöra frågor som i vissa fall upplevdes som 
svåra av respondenten. Vid några tillfällen krävdes följdfrågor för att få ett tillfredställande 
svar. I några situationer lämnades frågor därhän då respondenten redan givit ett svar eller 
meddelat att de inte arbetade på ett visst sätt och frågan som utelämnades utgjordes av en 
följdfråga. 
 
Sebastian och Rolf är sedan tidigare känd av Greta vilket vi tror har påverkat de svar vi fått. 
Sebastian upplevdes lite reserverad i sina svar och vi tror att det beror på att Hedyah inte var 
bekant för honom sedan tidigare. Eftersom han inte kände till Hedyah bakgrund och intention 
med studien ville han inte heller vara för utlämnande i sina svar. Med bakgrund av att Rolf 
som också är känd av Greta sedan tidigare, svarade mycket utlämnande då Hedyah var 
frånvarande tolkar vi det som att hennes närvaro under intervjun med Sebastian kan ha 
påverkat accessen negativt. Vid intervjutillfället med Rolf, innan frågeställningen påbörjades, 
förklarade Greta noggrant vad studien handlade om och vad intentionen med intervjun var. 
Det framgick då att respondenterna skulle presenteras anonymt i studien. Vi tror att det 
faktum att Greta till skillnad från Hedyah kände Sebastian och Rolf sedan tidigare påverkade 
accessen.  Maria har Greta kommit i kontakt med genom sitt praktikarbete. Dock praktiserade 
inte Greta på den byrå som Maria arbetar. 
  
Den första intervjun med Maria skedde tidigt en måndag morgon på hennes kontor. Vi blev 
väl mottagna och respondenten var hjälpsam och mån om att på bästa sätt svara på våra 
frågor. Intervjun tog plats i ett kontorslandskap på företaget där telefoner ringde och det var 
allmänt surrigt och detta påverkade ljudupptagningen negativt. Detta tror vi påverkade 
koncentrationen dels från vår sida samt från respondentens. Vi anser dock inte att detta 
påverkade respondentens svar i någon större utsträckning. Maria framstod som villig till att 
svara på alla våra frågor och visade intet tecken på misstänksamhet eller motvillighet till våra 
frågor. Intervjun kändes i allmänhet som avslappnad och det var enkelt att föra en 
konversation med respondenten. När vi startade vår intervju förklarade Maria att hon 
missuppfattat intentionen med intervjun. Hon trodde att intervjun var angående 
fastighetsmäklarbranschen samt arbetet som fastighetsmäklare generellt. När vi talade om att 
intervjun gällde marknadsföring förklarade Maria att hon inte var rätt person att tala med. Vi 
fortskred dock med intervjun och respondenten svarade på frågorna efter bästa förmåga.  
 
Den andra intervjun med Sebastian skedde direkt efter den första. Vi blev mottagna på hans 
kontor och intervjun skedde i ett konferensrum. Det var lugnt i lokalen trots att radion stod på. 
Vi tror dock inte att detta påverkade intervjun på något sätt utan skapade en behaglig miljö. 
Ljudupptagningen påverkades inte nämnvärt. Sebastian meddelade direkt vi kom att han var 



 

tidspressad och att vi hade enbart en halvtimme till förfogande. Detta medförde att intervjun 
kändes något stressad vilket vi tror inverkade på hans svar. Istället för att väl tänka igenom de 
svar han gav tror vi att vissa svar blev något förhastade. Sebastian var inte villig att svara på 
en del av våra frågor då han hävdade att svaren hörde till företagshemligheter. Innan intervjun 
hade vi glömt att informera om respondentens anonymitet och det kändes inte rätt att göra det 
precis efter han nämner att det tillhör företagshemligheter. Detta är synd eftersom vi tror att 
det i viss utsträckning påverkade de svar vi fick under intervjun. 
Den tredje intervjun med Rolf skedde efterföljande onsdag eftermiddag. Greta utförde 
intervjun själv och blev mottagen på Rolfs kontor där intervjun skedde i ett öppet 
konferensrum. Miljön i lokalen var stillsam och intervjuvänlig då inga störande ljud förekom. 
Rolf visade sig mycket villig att besvara intervjufrågorna samt uppträdde mycket hjälpsamt då 
denne på ett utlämnande sätt delade med sig av företagsdokument såsom affärsplan.        
 
4.4 Datasammanställning 
Vi har valt att sammanställa intervjuerna var och en för sig för att underlätta läsningen för 
dem som vill ta del av studien. Vi anser att på detta sätt framgår det tydligare vad var och en 
av respondenterna har svarat på varje intervjufråga. För att ytterligare underlätta läsningen har 
vi valt att inte skriva ut intervjuerna ordagrant. Istället har vi valt ut det som vi fann relevant 
för studien. På detta sätt minskades omfånget av empirin ned kraftigt då det var mycket 
småprat som inte berörde studien. Under sammanställningen lyssnade vi på det inspelade 
bandet av intervjuerna och skrev ned det vi fann mest relevant. Samtidigt jämförde vi det 
nedtecknade med våra anteckningar från intervjutillfället. Utifrån detta sammanställde vi 
sedan intervjuerna. Intervjuerna tilldelades relevanta underrubriker för att läsaren lättare skall 
kunna koppla dessa till intervjumanualen samt teoriblocken för att tydliggöra vad 
respondenterna svarat på.   
 
 
4.5 Källkritik  
Valet av intervjupersoner kan ses som icke representativt då det är ett accessrelaterat urval 
vilket därmed kanske inte ger studien dess önskvärda trovärdighet. Vi är medvetna om att 
detta inte är positivt för vår studie men vi upplever ändå att det inte var möjligt att gå tillväga 
på annat sätt. De tillvägagångssätt som återstod var telefonintervjuer vilket vi anser är en 
mindre bra metod för datainsamling då det är viktigt att tyda nyanser i språk och närvaro i en 
kvalitativ intervju.   
 
Den första intervjun med Maria startade med att hon beskrev sig själv som oförberedd på våra 
frågor. Hon efterlyste att vi skulle ha skickat intervjuerna till henne i förväg så att hon hade 
fått en chans att förbereda sig på frågorna samt givits utrymme att diskutera dessa med sina 
kollegor. Detta upplever vi påverkade svaren negativt i det avseendet att vi kunde ha fått mer 
djupgående svar om hon förstått frågorna bättre samt haft möjlighet till den efterfrågade 
förberedningen. Som beskrivet tidigare brast vi i informationen till respondenterna innan 
intervjutillfället då de inte fått klart för sig vad studien var ämnad för samt att de skulle 
presenteras anonymt. Detta tror vi i hög grad påverkade hur utlämnande svar som 
respondenterna gav. Detta i sin tur påverkar studien negativt då mer utlämnande och 
beskrivande svar är viktigt för en kvalitativ studie.  
 
De tillfällen som respondenterna inte förstått en fråga har vi omformulerat den för att 
förtydliga syftet med frågan. Detta i sin tur upplever vi som en fara med kvalitativ metod då 
omformulering kan påverka eller styra respondenterna att svara på ett sätt som de inte tänkt 
själva.    



 

5. Empiri 
 
I Empirikapitlet återfinns det material som vi under studiens gång har samlat in genom 
intervjuer med tre personer som arbetar vid olika fastighetsmäklarbyråer i Umeå. I vår 
redogörelse av intervjuerna kommer intervjupersonerna och deras företag att presenteras 
anonymt. Detta med respekt för respondenternas integritet samt företagens eventuella 
hemligheter. Intervjuerna med respektive respondent presenteras nedan var för sig med 
indelningen VAD, NÄR, HUR kopplat till respektive teoriblock med samma indelning för att 
underlätta läsningen.  
 
 
5.1 Intervju med Rolf 
Personligt: Arbetar som fastighetsmäklare och är en av två ägare till den byrå som han är 
verksam vid. Rolf har lång arbetslivserfarenhet från olika privatföretag där han framförallt 
arbetade med ekonomisidan inom företagen. Han utbildade sig till fastighetsmäklare och 
startade eget företag för 10-15 år sedan. Han såg fastighetsmäklarutbildningen som ett bra 
komplement till sin dåvarande kompetens då han arbetade inom det egna företaget med 
privatekonomiska och familjerättsliga frågor. Han menar att en bredare erfarenhet ger 
kunskap vilket är viktigt inom arbetet som fastighetsmäklare.  
 
Om företaget: Företaget består av tre mäklare och en assistent. Mäklarna har olika inriktning 
på sitt arbete, varav bostadsrättsförsäljning, kommersiella fastigheter samt skogs- och 
lantbruksfastigheter utgör de olika inriktningarna. Rolf har huvudansvaret för det 
administrativa inom företaget och har inriktningen skogs- och lantbruksfastigheter. 
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver VAD en tjänst innebär: Det som en 
fastighetsmäklare erbjuder är en tjänst som består av framförallt kunskap och erfarenhet i hur 
en fastighetsaffär genomförs. Den innebär kunskap om alla de delar som utgör en affär och 
som Svensson inte känner till. Vilket fastighetsmäklaren gör och som med det skapar trygghet 
för säljaren och köparen då en fastighetsaffär ofta är den största ekonomiska affären som en 
vanlig människa genomför i sitt liv. Rolf menar att det en kund köper och som mäklaren 
erbjuder är kunskap, kompetens och erfarenhet vilket skapar trygghet för kunden. Han menar 
att det är kunskapen inom området som gör mäklaren unik; ”det är det folk ska köpa, den här 
kunskapen och erfarenheten, inte bara (…) sätta ut en annons på blocket och tro att det är väl 
ingen konst att sälja”. Han menar att det får han ofta höra tillsammans med varför slänga ut 
pengar på en mäklare.  
 
Rolf menar att, för honom, är inte det viktigaste i arbetet som fastighetsmäklare, att tjäna så 
mycket pengar som möjligt. Det han beskriver som det mest tillfredställande i arbetet är att få 
bekräftelse från kunderna på att han har gjort ett bra jobb och att alla parter är nöjda. En del 
som han även framhåller är att få igenkännandet på stan genom att nöjda kunder kommer fram 
och berättar hur de trivs i det nya boendet. Detta trots att köparen kanske fick betala flera 
hundratusen över utbudet så är denne nöjd samtidigt som säljaren är nöjd med det arbete som 
mäklaren gjort.  
 
Rolf menar att på senare tid fokuseras allt mer på att bearbeta spekulanter som den främsta 
målgruppen istället för att som tidigare enbart fokusera på säljarna. Genom att fånga upp 
spekulanter på visningar och hålla dessa uppdaterade genom nyhetsbrev kan en relation 
skapas till företaget. Rolf menar här att det är viktigt att göra detta för att många spekulanter 
som inte blir köpare på just det objekt som de tittade på eller deltog i budgivning på ändå kan 



 

hållas varma på detta sätt. Han framhåller här att dessa spekulanter kan sitta på framtida 
försäljningar som då hans företag kan komma att få sälja på uppdrag. Han säger att egentligen 
är både köpare och säljare deras främsta målgrupp. 
 
Frågor kopplat till teoriblocket som beskriver NÄR marknadsföringen sker: Rolf beskriver att 
med erfarenheten skapar man sig ett visst sätt att arbeta vilket gör grunden för hur 
kundbemötandet går till. Han berättar att det finns centralt framtagna dokument inom 
organisationen som utgör presentationsmaterial. Detta material anser Rolf är lättare för en 
nyutbildad att ta del av medan erfarenheten är det som han själv lutar sig emot. Han beskriver 
vidare att hur kundbemötandet flyter beror även på vem han möter och att det kan skilja sig en 
hel del mellan olika kunder. 
 
På frågan om de arbetar på olika sätt under olika skeden under kundrelationens gång beskriver 
Rolf at det finns mycket som de borde göra. Han menar att relationen och kontakten kan vara 
intensiv under den tid objektet lever men att när affären är avslutad är även relationen det. 
Han anser att kundbearbetningen för mer långsiktiga relationer är dålig inom företaget. De 
slarvar med att spara säljares nya adresser för att göra uppföljning med någon överraskning 
eller dylikt och kontakt med köparen efter inflyttning är obefintlig. Han menar att de kanske 
borde köra Volvo-stuket som han beskriver det går ut på att har man någon gång köpt en 
Volvo så får man deras i princip tidning livet ut. Rolf tror att det beror dels på för lite tid åt 
dessa åtgärder och på att organisationen inte sådan. Han är medveten om att det finns mycket 
kundvård att göra och att det säkert skulle vara givande, det har bara inte blivit av än. 
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver HUR marknadsföringsarbetet fortgår: Rolf 
beskriver att marknadsföringen dels görs centralt. Då menar han främst skyltmaterial, 
efterlappningar i brevlådor i områden där företaget sålt något objekt och direktreklam. Byrån 
har haft viss reklam som sänts i TV, vidare köper de ej tjänster från någon reklambyrå. 
 
På frågan om de har någon markandföringsplan svara Rolf lite skrattande att den borde vara 
gjord vid denna tidpunkt men är inte det. De har skissat på vad den skall innefatta men det är 
inte något bestämt ännu. Han beskriver att företaget har planer på att, tillsammans med banker 
och annat folk inom branschen skapa aktiviteter för att locka kunder till kontakt med 
företaget.  
 
På frågan om denna eventuella marknadsföringsplan skulle vara kopplad till mål inom 
företaget refererar Rolf till företagets affärsplan. Rolf menar att i affärsplanen ingår egentligen 
marknadsföringsplanen och affärsplanen har tydliga kopplingar till mål. Den innehåller mål 
och riktlinjer samt hur dessa ska följas upp och en beskrivning om de har lyckats. Han 
beskriver att målen inte alltid var nådda samt att de inom företaget var lite slarviga med 
uppföljningen. 
 
Rolf menar att det är naturligt att i rollen som säljare ha olika budskap till olika kunder. Han 
delgav ett exempel på detta då ett budskap till en säljare skulle kunna vara att nu är tiden inne 
att sälja för att det verkar som att räntan kommer att gå upp och sjunker priserna på bostäder. 
Detta samtidigt som ett budskap till en köpare skulle kunna vara att köp nu för att räntan kan 
komma att stiga och då har du chans att binda till en låg ränta. 
 
Tidningsannonsering av objekt ska ju egentligen, enligt Rolf, rikta sig till köparna, men det är 
mycket för säljarnas skull vi gör det. Rolf menar att köparna de hittar det som de söker, ”den 
som söker den finner ju va”. Därför anser han det som onödigt att ha en jätteannons på ett fint 



 

objekt därför att det säljs ändå. Han upplever att många företag inom branschen annonserar 
dyra objekt stort och synligt i sina annonser för att visa marknaden att just det företaget är det 
företag som får i uppdrag att sälja dyra objekt. Vidare upplever han att orsaken också är att 
visa säljaren av objektet att just dennes objekt fick en fin annons samtidigt som det visar 
kommande säljare vart de borde vända sig. 
 
Rolf berättar att de inte har någon direkt uppföljning av vad olika marknadsföringsåtgärder 
ger, mer än att se ökningen av intresset för deras tjänster vid tillfället för åtgärden. Han delgav 
ett exempel då de i samarbete med en bank och försäkringsbolag gick ut med en förfrågan om 
fri värdering som mottogs på ett mycket bra sätt. Vilken de följde upp men inte riktigt fullt ut 
då de i efterhand borde ha kontaktat de som visat intresse för att få sitt hem värderat vid ett 
senare tillfälle.  
 
Den marknadsföring som företaget använder sig av är TV ibland, tidningen, Internet, 
direktreklam och så kallad efterlappning. När de sålt ett objekt i ett visst område lappar de 
brevlådorna och berättar att det är just den mäklaren och det företaget som sålt och att det 
fanns flera intressenter. Vilket skulle locka potentiella att sälja.  
 
Rolf berättar att företaget ger goda möjligheter för kunden att kommunicera med företaget då 
de har en assistent som alltid finns på kontoret under kontorstid. Vidare använder de e-post 
som de svarar och följer upp samt att fastighetsmäklaren har en mobiltelefon som de oftast är 
tillgängliga på.  
 
Rolf upplever att företaget har en enad front utåt och att informationen som går ut till kunden 
är enhetlig. De har ett speciellt upplägg för annonsering som är i linje med företaget och den 
koncern de tillhör. De har en viss klädsel vid möten med kunden och då framförallt på 
visningar. Sedan medger han att alla inom företaget är olika personligheter vilket påverkar 
sättet att arbeta. I stort upplever han att de uppvisar en enad front. 
 
Företagets styrkor menar Rolf är att de är väldigt kunniga och duktiga i företaget. De har alla 
en vidareutbildning som fastighetsmäklare, det vill säga att de är auktoriserade 
fastighetsmäklare. Vidare har alla inom företaget bred erfarenhet från andra branscher och 
arbeten, de har en ålder som talar om erfarenhet och detta ger en styrka framförallt i denna 
bransch anser Rolf. Företagets svagheter är att de är ett litet företag. Det är få som arbetar i 
företaget vilket utåt sett kanske uppfattas som en svaghet och därför kanske kunder väljer bort 
dessa mäklare för att företaget ser svagt ut. Han upplever att fler mäklare kan skapa ett 
mervärde för företaget då det är fler ute på markanden för att jaga nya uppdrag. Han tror 
vidare att organisationen kan vara ytterligare en svaghet då det är flera ägare som alla vill 
bestämma och det inte riktigt är någon som styr.  
 
Vidare menar Rolf att svagheterna som företaget har styr hur de arbetar med 
marknadsföringen. På grund av storleken på företaget valde de att sammangå med ett större 
moderbolag för att få tillgång till ett välkänt varumärke. Företaget varumärke är ett av 
Sveriges mest välkända varumärken vilket ger genomslag i marknadsföringen. Han menar att 
sammangåendet verkligen varit ett lyft för företaget då de numer tillhör något större och inte 
bara är den lilla mäklaren. Sammangåendet har inneburit en enhetlig profilering för företaget 
med stil och kvalitet som han uttrycker det.  
 
Målet med marknadsföringen är att få in fler objekt och att nå en annan nivå på de objekt som 
strömmar in till företaget. Målet är att bli en erkänd kvalitetsmäklare som får hjälpa kunder att 



 

sälja fina hus centralt. Hur målet ska nås är inte uträknat än men Rolf delger att det finns 
planer på samarbeten med banker som har denna målgrupp som kunder. Vilket skulle kunna 
ge access till denna kundgrupp och genom samarbetet få ett erkännande som en pålitlig 
mäklare med ett intimt partnerskap med en bra bank. 
 
Företaget använder Internet men kanske inte på det allra mest effektiva sätt ännu. Som 
tidigare nämnt finns planer på att göra mer uppföljningar på spekulantlistor som upprättats vid 
visningar. De arbetar i dagarna på att utreda hur denna uppföljning på bästa sätt skulle kunna 
genomföras. Rolf tror att Internet kan ge mycket som marknadsföringskanal då de skulle 
kunna bry sig om sina spekulanter som kan utgöra framtida kunder till företaget. Genom visat 
intresse från företaget sida gentemot kunderna skulle det kunna sås ett och annat frö. Som 
avslutning medger Rolf att det är svårt att veta vad som skall prioriteras och vad som ger bäst 
utslag, ”marknadsföring är svårt”.    
 
 
5.2 Intervju med Maria  
Personligt: Arbetar som fastighetsmäklare vid en byrå som är ett familjeföretag. Hon är i 
grunden utbildad lärare och arbetade som detta till och med hösten 1991 då hon påbörjade 
sina studier för att bli fastighetsmäklare. Allt sedan 1993 då hon var färdigutbildad har hon 
arbetat vid familjeföretaget. Hon beskriver att valet att bli fastighetsmäklare var en slump. 
Efter att ha mött sin nuvarande man som utgör en del i familjen som driver byrån, föll det sig 
naturligt att arbeta inom företaget och senare utbilda sig till fastighetsmäklare.   
 
Om företaget: Inom företaget arbetar 6 personer varav alla är mäklare utom en som arbetar 
som assistent. Företaget ägs av en av familjemedlemmarna. Respektive mäklare har ansvar för 
sina objekt men de hjälps åt så gott det går inom företaget. Det finns inga uttalade 
ansvarsområden mer än att ägaren har den yttersta beslutsrätten och assistenten ansvarar för 
inköp och bokföring.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver VAD en tjänst innebär: Maria beskriver att 
arbetet som fastighetsmäklare består mycket av kundkontakter. Dels med säljarna för att få in 
objekt till försäljning och i ett senare skede att träffa köpare till de uppdrag som byrån fått in. 
Arbetet består även av mycket pappersarbete såsom dokumentation och kontroll av uppgifter 
mot banker och bostadsrättsföreningar. Maria beskriver att arbetet som mäklare kan skifta 
under året genom att på våren innefatta mycket deklarationsarbete. Tiden för intervjun var 
innan jul vilken Maria uppfattade som en lugnare tid på året.  
 
Maria beskriver att tjänsten som mäklare erbjuder är att, sälja en trygghet för både köpare och 
säljare. Samtidigt som det är smidigt för alla parter att använda en mäklare som besitter 
kunskapen om juridiken kring köp och försäljning av bostäder, då det är mycket att tänka på. 
Hon framhäver även vikten av att mäklaren kan marknadsföra objekten på bästa möjliga sätt.  
 
Det viktigaste i arbetet som mäklare är anser Maria är att vara ärlig och skapa en god 
kundrelation. Att tänka på sig själv för att få sälja upplever Maria som kortsiktigt tänkande 
som slår tillbaka på mäklaren i ett senare skede.  
 
Den främsta målgruppen för en mäklare är säljarna anser Maria, ”vi måste få in objekt för att 
få sälja och köparen hittar ju det dem vill köpa”. Köparna utgör också kunder eftersom de kan 
ha objekt som de vill sälja efter dem köpt. Marknadsföringen via Internet och tidningar riktar 



 

sig främst till köparna men är även riktat till säljarna för att visa att företaget får in mycket 
uppdrag.  
 
Frågor kopplat till teoriblocket som beskriver NÄR marknadsföringen sker: Arbetet med 
relationen till kunden består främst av att försöka att skapa ett förtroende samt en god relation.  
”För det är det vi egentligen säljer.” Maria beskriver att det finns de inom branschen som drar 
ned på arvoden för att få in ett objekt, men hon tror inte att det lönar sig i längden.  
 
Företaget som Maria arbetar vid har ingen uttalad strategi för arbetet med kunderna men hon 
upplever att de inom företaget arbetar så nära varandra att de, som hon beskriver det, smittas 
av varandra. De försöker inom företaget behandla alla kunder lika för att alla är lika viktiga 
samt att de försöker hålla en hög service på den tjänst de tillhandahåller.  
 
Inledningsvis präglas arbetet med ett objekt mycket av kontakt mellan mäklaren och säljaren. 
Detta för att säljaren skall läsa igenom det som skrivits om objektet och kontrollera att det inte 
finns några felaktigheter. Under tider för visning är det ständig kontakt fram till dess att 
objektet är sålt. Maria beskriver att kontakten avtar lite fram till dess att tillträdet sker men 
hon beskriver också att kontakten kan se olika ut från fall till fall. Efter avlutad affär har byrån 
ingen organiserad uppföljning för att bibehålla en kund. Maria beskriver att kunder ofta 
kommer tillbaka till företaget för att be om hjälp den dagen de ska sälja det objekt som de 
köpt tidigare. En naturlig återkoppling sker dock på våren, efter det att ett objekt sålts är det 
dags för deklaration som företaget hjälper sina säljande kunder med. Kedjan som företaget 
tillhör skickar ut centrala nyhetsbrev till gamla kunder i vissa fall. Maria tror att genomgående 
inom branschen är mäklarna dåliga på att göra uppföljning på sina tidigare kunder och hon 
erkänner att där kan de behöva bli bättre.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver HUR marknadsföringsarbetet fortgår: Kedjan 
tar fram marknadsföringsmaterial bland annat Direktreklam som är anpassat efter varje 
kontor, de sköter och uppdaterar även hemsidan på Internet samt tillhandahåller så kallade 
VR-visningar. Kedjan och företaget finner det väldigt viktigt att objekten både i annonser och 
på Internet exponeras på ett bra sätt.  
  
De upprättar marknadsföringsplaner och just vid tillfället för intervjun arbetade en av 
mäklarna på att upprätta en ny plan för nästkommande år. 
 
Maria ställer sig lite frågande inför vad Mål och Visioner är men beskriver att 
marknadsföringsplanen följer konjunkturen över året då det är hetare och svalare på 
marknaden.  
 
Företaget använder sig av olika budskap i sin marknadsföring. Till säljarna använder de sig av 
direktreklam med budskap som ”ska du sälja, vänd dig till oss”. Tidningsannonsering vänder 
sig enligt Marias uppfattning både till köpare och säljare. Budskapen som utgår är ofta ganska 
klassiska budskap som är vanligt förekommande inom branschen.  
 
De kanaler som används för att nå ut till kunderna är radioreklam, TV-reklam, direktreklam 
och Internet. Maria beskriver Internet som en av de viktigaste marknadsplatserna då företaget 
har ca 50 000 besökare per vecka.  
 
Kunden beskrivs enligt Maria ha goda möjligheter att kontakta företaget då de har lunchöppet 
för kunder och är tillgängliga för samtal i princip dygnet runt. Kan ingen mäklare ta emot 



 

samtalet har de en telefonservice i Bygdeå som kan ta emot samtal när de inte kan svara på 
kontoret.  
 
Maria upplever att företaget har enhetlig information om företaget i dem olika 
kommunikationskanalerna.  
 
Hon beskriver att det är svårt att mäta utslaget av en marknadsföringsåtgärd som företaget 
gjort. De vet inte hur det skulle kunna gå till.  
 
Maria menar att styrkan hos deras företag ligger i att de är dels ett familjeföretag samtidigt 
som de tillhör en stor kedja. Att de är stora är inget som framgår i marknadsföringen förutom 
företagsnamnet som vittnar om att de tillhör en kedja. Däremot framhåller Maria att det kan 
användas i marknadsföringen då mäklaren ska sälja in sig själv för att få in ett objekt. I detta 
fall framhävs att de är ett företag som får mycket säljuppdrag och är framgångsrik i sina 
affärer då de ofta får ut ett högt pris.  
 
Målet med marknadsföringen är att få in fler uppdrag. Marknaden kan också svänga till att bli 
en köpares marknad till skillnad från nu när det är en säljares marknad och då tror Maria att 
marknadsföringen skulle förändras till att rikta sig mer till köpare för att locka dessa att köpa. 
Idag är det svårare att få in ett objekt än att sälja det. 
 
Byrån arbetar nu med att lägga in köpare i en kundbas som de gör matchningar mot nya 
objekt med och informerar den sökande köparen om de fått in ett objekt som motsvarar 
önskemålet genom en e-post. Under tider då de får in många nya objekt kan matchningar ske 
upp till flera gånger per dag. 
 
 
5.3 Intervju med Sebastian 
Personligt: Sebastian är fastighetsmäklare och delägare av en fastighetsmäklarbyrå. Efter 
gymnasiet praktiserade och arbetade Sebastian i en sportbutik i Umeå innan han började vid 
faderns fastighetsmäklarbyrå. Han beskriver det som att han av naturliga skäl halkade in i 
branschen på grund av sin far, som då var ägare av den byrå som Sebastian idag är delägare 
av.  
 
Företaget: Företaget består av tre delägare och tre anställda varav fem är fastighetsmäklare 
och en assistent. De tre delägarna delar på ansvaret i företaget men de hjälper varandra. 
Ansvarsområdena är ekonomi, personal och marknadsföring inom företaget. Som Sebastian 
beskriver det är det svårt inom ett litet företag att strukturera tydliga ansvarsområden, därav 
hjälps alla åt med ansvaret. Mäklarassistenten har ansvar för företagets veckoannonsering av 
objekt i tidningen.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver VAD en tjänst innebär: Sebastian beskriver 
fastighetsmäklaren som en föremedlande länk mellan köpare och säljare. Fastighetsmäklarens 
roll är att reda ut alla oklarheter som kan uppstå under ett bostadsköp för att på ett så smidigt 
sätt som möjligt få till en affär. Han menar att det är viktigt att se till båda parter och inte bara 
ta säljarens parti.  
 
Sebastian menar att det viktigaste i arbetet som fastighetsmäklare är att vara rak och tydlig 
mot kunderna. Sebastian tror att det är detta som gör en nöjd kund vilket i sin tur ger företaget 
en gott rykte som kan leda till fler affärer.  



 

 
De främsta målgrupperna för företaget beskriver Sebastian som två olika säljare och köpare. 
Han upplever att dessa målgrupper skiljer sig åt i ålder, där köparna är något yngre och 
säljarna något äldre. Han tillägger dock att det kan skilja sig från en gång till annan vilken 
ålder köparna respektive säljarna har. Han beskriver att företaget riktar sin marknadsföring 
mest till köpare då i form av profilannonser i radio, TV samt direktreklam. Vidare menar han 
att tidningsannonseringen är riktad till köparna men att indirekt är de även riktade till säljarna. 
Detta då annonserna visar potentiella säljare hur mycket bostäder fastighetsmäklarföretaget 
får i uppdrag att sälja.  
 
Frågor kopplat till teoriblocket som beskriver NÄR marknadsföringen sker: Sebastian berättar 
att de inom företaget har en uttalad strategi för hur de skall bemöta samt arbeta med relationen 
till kunden. Han meddelar tyvärr att det är inget han önskar dela med sig av i denna intervju. 
Men beskriver att de har en plan och en tanke för hur arbetet skall utföras och att de försöker 
leva upp till denna inom företaget.  
 
Vidare menar Sebastian att de inte arbetar, uttalat, på olika sätt under relationen till kunden 
och att de inte arbetar med uppföljning efter avslutad affär. Han tillägger dock att det är en 
punkt byrån borde vara bättre på.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver HUR marknadsföringsarbetet fortgår: 
Marknadsföringen utförs till 50 % av företaget och resterande utförs centralt från 
organisationen de tillhör.  
 
Sebastian menar att de självklart har en marknadsföringsplan och att den stämmer ganska bra 
in på företagets mål och visioner. Han beskriver att de gör budget och planerar för de olika 
marknadsföringskampanjer som företaget skall ha under ett år. I den beskrivs vilka 
målgrupper som marknadsföringen skall rikta sig till samt hur den skall marknadsföras. Han 
menar dock att marknadsföringsplanen inte är uttryckligen kopplad till företagets mål och 
visioner men att de stämmer ganska bra överens.  
 
De arbetar inom företaget med att skapa olika budskap till olika målgrupper. Vidare beskriver 
Sebastian att budskapen ändå följer en linje så att kunderna känner igen företaget. Han menar 
att naturligtvis har de inte samma budskap till den som säljer en villa jämfört med en 
bostadsrätt.  
 
Företaget analyserar och följer upp vad en kampanj har gett. Sebastian menar att om ingen 
uppföljning genomfördes vore kampanjen värdelös då man inte får något grepp om hur 
givande den var. Uppföljningen består av att de på företaget ser hur många fler objekt som 
företaget får in efter genomförd kampanj. Han upplever att det är näst intill omöjligt att mäta 
vad en profilreklamkampanj har gett. 
 
De olika marknadsföringskanaler som företaget använder för att nå sina kunder är TV, radio, 
tidning, direktreklam och Internet. När vi ställer frågan om de inom företaget ser 
kundrelationen som en del marknadsföringen, svarar Sebastian att det tycker han att de gör. 
Han beskriver att marknadsföringen har ändrats när Internet kom att spela en allt större roll. 
För 10 år sedan, minns han, att fastighetsmäklaren hade en långt mer personlig kontakt med 
både köpare och säljare. Varje dag ringde det mycket folk och minst 25-30 personer besökte 
kontoret för att fråga om ett visst objekt eller hämta objektsbeskrivningar. Detta beskriver 
Sebastian är helt borta. Numer tittar kunderna på Internet och skickar e-post om de har någon 



 

fråga eller vill boka visningar. Detta är både positivt och negativt. Det negativa är att det blir 
mindre personlig kontakt och kunderna vet inte längre var kontoret ligger eller vilka 
fastighetsmäklare som arbetar. Med detta minimeras mäklarens möjlighet att med ord 
beskriva en bostad och svara på eventuella frågor som dyker upp när kunden sitter själv och 
letar på Internet. Han beskriver det som att Internet har fört med sig ett nytt sätt att arbeta.  
 
Kunden har möjlighet att kommunicera med företaget på, som Sebastian beskriver det, de 
vanliga sätten, via telefon, e-post och besök på kontoret. Kontoret beskriver han som 
lättillgängligt för kunderna då det är centralt och lätt att parkera utanför. Marknadsföringen 
som företaget har följer en enhetlig linje och en plan och det mesta görs centralt.  
 
Företagets styrkor är bland annat att det innefattar ett väl sammansatt gäng i personalen där 
alla har minst 10 års erfarenhet från branschen. Åldern på personalen är allt från 30 år till 70 
år. Sebastian menar att man in denna bransch är beroende av erfarenhet då det är mycket det 
som det handlar om i arbetet. Företaget är väl etablerat då det har funnits i Umeå sedan 1978. 
Ytterligare en styrka som företaget har är att de försöker att hålla sig framme, som Sebastian 
beskriver det, vad gäller nyheter och teknik, så att företaget inte kör fast. Svagheterna i 
företaget beskriver Sebastian är att det är ett relativt litet företag. Ett större företag har 
möjlighet att anställa specialister inom marknadsföring och ekonomi samt att de har möjlighet 
att anlita företag som gör research åt dem. Ett mindre företag måste istället utföra detta arbete 
själv, vilket Sebastian ser som en svaghet då det är svårt att vara bra på allt. De försöker att 
framhäva företagets styrkor i marknadsföringen bland annat genom att framhålla erfarenheten 
som företaget besitter.  
 
Sebastian beskriver att målen med marknadsföringen är att göra mer affärer. Genom detta kan 
företaget marknadsföra sig ännu mer vilket ger en positiv utvecklig. Målsättningen är att bli 
störst i Umeå och det försöker de att ta med i planeringen men det är inte beskrivet i 
marknadsföringsplanen.  
 
Internet används i marknadsföringen genom hemsidan, Hemnet och Bovision. Hemsidan är 
centralstyrd genom den rikstäckande organisation de tillhör.    
 



 

6. Analys/Diskussion 
 
Detta kapitel innehåller en analys av vårt empiriska material samt diskussion. 
Analysverktyget utgörs av vårt teoretiska ramverk som består av tre delar. Den första delen 
beskriver vad en tjänst innebär, den andra delen när en tjänst skall kommuniceras, den tredje 
delen beskriver hur en tjänst skall kommuniceras. Vi har valt detta sätt för att ytterligare 
skapa en god stringens och en tydlig koppling mellan teori och empir samt diskussion för att 
underlätta för läsaren. Vi har valt att inte separera analysen mellan de olika respondenterna 
utan göra en övergripande analys av alla tre.    
  
 
6.1 VAD är Mäklartjänsten?  
Enligt Grönroos är det många företag som misslyckas med sin tjänstemarknadsföring då de 
implementerar kunskap om marknadsföring från varusektorn. Grönroos menar att det är av 
betydelse att känna till vad en tjänst innebär för att kunna marknadsföra den på ett effektivt 
sätt.96 Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson utgörs skillnaden mellan en tjänst och en vara 
av fyra karaktäristika. Dessa fyra karaktäristika utgörs av immaterialitet, heterogenitet, 
samproduktion och förgänglighet.97 Vi inleder analysen kring mäklartjänsten med att kritiskt 
granska de kunskaper som våra respondenter har om den tjänst de erbjuder. Två av 
respondenterna, Rolf och Maria, beskrev fastighetsmäklartjänsten som försäljning av kunskap 
och trygghet. Den tredje respondenten Sebastian beskrev att tjänsten innebar att reda ut 
oklarheter samt vara en förmedlande länk. Teorin anser att en tjänst är svår att definiera 
eftersom den är abstrakt, dock har respondenterna beskrivit den tjänst som de erbjuder väl. 
Vidare beskrev Maria och Sebastian mäklartjänsten som ett smidigt sätt för säljare och köpare 
att undgå misstag vid köp och försäljning. Rolf lade betoning på trygghet, kompetens och 
erfarenhet. Respondenternas beskrivningar av tjänsten tyder på att de har en förståelse för att 
tjänsten de tillhandahåller är abstrakt eller immateriell i enlighet med ovannämnda teori. Detta 
för att mäklarna ser tjänsten som något som inte går att ta på utan enbart består av den 
osynliga kompetens och erfarenhet som mäklaren erbjuder i tjänsten. Genom denna 
kompetens och erfarenhet erbjuder fastighetsmäklaren trygghet åt sina kunder. Denna 
trygghet är abstrakt eller immateriell vilket enligt teorin utgör en del av problematiken kring 
konkretiseringen av tjänsteerbjudandet98.  
 
Att vara medveten om vad det är för tjänst som företaget erbjuder är viktigt för utformandet 
av marknadsföringen.99 En viktig del i mäklaren arbete är att skapa en god relation till kunden 
och arbeta med ett gott kundbemötande för att alltid ha nöjda kunder. Detta är något som alla 
respondenter ansåg vara utav vikt. Enligt teorin så tenderar vi att lita på rekommendationer 
från personer som vi har förtroende för. Dessutom är personkemi samt förtroende viktiga 
aspekter ju mer abstrakt en tjänst är.100 Därmed kan vi hävda att fastighetsmäklare gör rätt i att 
arbeta med förtroende och nöjda kunder eftersom det i sin tur leder till positiv marknadsföring 
genom att nöjda kunder sprider goda rykten om företaget. Detta kan kopplas samman med 
samproduktion.101 Varje tjänst utförs annorlunda eftersom kunden är en del utav 
produktionen. Dennes krav och involvering påverkar tjänstens utförande, detta medför 
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heterogenitet.102 Detta är även viktigt för arbetet inom fastighetsmäklarbranschen anser vi, då 
behovet av typ av bostad och variation i olika säljare och köpares önskemål leder till att 
tjänstens utformade också kan variera. Vi anser att det är viktigt att mäklare förstår kundens 
behov och anpassar tjänsten därefter. Mäklartjänsten är inte något som går att lagra, i enlighet 
med tjänsten karaktäriska, förgänglighet.103 Som alla tre respondenter uttryckt är relationen 
mellan mäklare och kund avslutad när försäljning av bostad är avslutad. Dock kan det 
förekomma kontakt under våren om klienten önskar hjälp med deklaration. Detta visar på att 
det kan vara problematiskt för mäklare att bibehålla relation med sina kunder efter tjänsten är 
avslutad. Om vi liknar detta med en bilhandlare exempelvis, kan företaget bibehålla kontakt 
med bilköpare genom service av bilen. Det enda som vi kan se binder samman säljare med 
mäklaren i ett senare skede är just hjälp med deklaration. Dock betonade all tre respondenter 
att ambitionen var att bibehålla kundkontakten efter avslutad affär. 
  
Alla tre respondenter fann både köpare och säljare som sin målgrupp. Maria och Sebastian 
menade att säljare utgjorde den huvudsakliga målgruppen till en början men tillade sedan att 
egentligen är målgruppen både säljare och köpare. Detta styrker vår mening att säljaren är 
väldigt viktig för mäklaren och kommer i första hand eftersom det är denne som betalar 
mäklarnas lön genom arvode. Visserligen tillade både Maria och Sebastian senare att både 
kundgrupper är viktiga men det första som de tänkte på var just säljare. Rolf menade att 
numera arbetar fastighetsmäklare med att bearbeta spekulanter istället för att endast fokusera 
på säljare. Dessa spekulanter registreras vid visningar eller genom andra kontakter med 
företaget och förs in i ett register som företaget upprättar. Detta för att lagra kunder som 
företaget för tillfället inte kan bistå med sin tjänst till. I registret bearbetas potentiella köpare 
och säljare, när företaget kan tillgodose kundens önskemål. Detta anser vi vara en metod för 
att skapa en relation egentligen innan tjänsten initierats. Eftersom relation är en viktig del 
inom tjänstemarknadsföring kan vi hävda att detta är ett bra sätt att locka kunder. När en tjänst 
är väldigt abstrakt blir konsumenter kluvna, men om man som mäklare redan initierat ett 
förhållande kan det vara lättare att bygga ett förtroende mellan mäklare och klient. Som vi kan 
förstå utifrån det som respondenterna sagt, är säljaren i fokus, även om de inte säger det rakt 
ut. Köpare hittar ändå det dem söker och därmed läggs inte energi på att locka köpare. Detta 
är intressant då vi i början av uppsatsen ifrågasatte mäklarbyråernas marknadsföring eftersom 
de endast riktar sig till köpare och inte till säljare som är den kund som betalar mäklarnas 
arvode. Respondenterna menar att köpare hittar det dem söker, då kan vi undra varför resurser 
läggs ner på dyra tidningsannonser och objektsbeskrivningar. Detta kommer vi att diskutera 
närmare i avsnittet om HUR en mäklartjänst kommuniceras. 
 
 
Sammanfattning 
Slutligen kan vi se att mäklartjänsten i sig är i princip vad teorin generellt beskriver utifrån de 
fyra karaktäristika som en tjänst har. Kundbemötande är något som är centralt för att det 
skapar god word-of-mouth som är positivt för företaget och i sin tur generar det fler kunder. 
Vi kan se att säljaren är den som är i fokus för mäklaren, det är denne som köper tjänsten och 
som fastighetsmäklaren även erbjuder sin tjänst till. Självklart är köparen en del av denna 
tjänst i slutskedet av relationen mellan mäklare och säljare eftersom när bostadsköpet är 
avslutat är även relationen mellan säljare och mäklare över. Dock lägger mäklare inte så stor 
fokus på köpare eftersom respondenterna hävdar att de hittar det dem söker. Det är svårt för 
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mäklare att bibehålla relationen till kunden efter tjänsten är avslutad. Dock börjar kundregister 
och bearbetning av spekulanter bli viktigare i arbetet med att skapa relation. 
 
6.2 NÄR kommuniceras Mäklartjänsten? 
En relation till en kund har enligt Grönroos en livscykel. I de olika livscyklerna, initialskede, 
köpprocess och konsumtionsprocess bör olika konkurrensmedel betonas för att möta kunden 
på ett effektivt sätt och för att bibehålla relationen på lång sikt. Goda kundrelationer kan i 
längden bidra till lägre marknadsföringskostnader då nöjda kunder kan återkomma samt bidra 
till att nya kunder söker företaget på rekommendation från en nöjd kund. 104 Rolf och 
Sebastian menade att de inom organisationen hade uttalade strategier för hur mäklaren skall 
bemöta kunden. Rolf beskrev vidare att strategin var utformad av organisationen företaget 
tillhörde men att de inom företaget satte mycket personlig prägel på hur kundbemötandet gick 
till. Maria beskrev det som att mäklarna inom företaget lärde sig av varandra vilket genom det 
gav ett liknande sätt att arbeta men att det inte fanns någon uttalad strategi för detta. 
Intervjupersonerna menade att under ett tidigt skede i relationen hade mäklaren en mycket 
frekvent kontakt med kunden. Vidare beskrev respondenterna att de under detta skede 
försökte skapa en god relation för att bygga upp ett förtroende mellan kunden och mäklaren.  
 
Alla respondenterna beskrev att efter avslutad affär var även relationen avslutad. Ett undantag 
för detta var om kunden önskade hjälp med deklarationen som sker efterkommande vår från 
det att försäljning skett. Detta ger en naturlig uppföljning för dem som sålt sin bostad genom 
företaget. Respondenterna beskrev dock att det inte fanns någon annan återkoppling eller 
uppföljning från företagets sida för att arbeta vidare med relationen. Att skapa en god relation 
och ett förtroende mellan kund och företag stämmer väl överens med Grönroos teori om hur 
ett tjänsteföretag bör arbeta med kundrelationer i ett initialt skede. Under köpprocessen skall 
sedan detta förtroende och de förväntningar som byggts upp motsvaras av det arbete som 
företaget senare levererar.105 Enligt studien stannar relationen till företagets kunder vid 
avslutad affär vilket inte är i enlighet med teorin om hur marknadsföring bör kommuniceras 
under de olika skedena av kundrelationen. Detta eftersom det i praktiken blir omöjligt, 
mäklaren kan inte fortsätta att ha en aktiv relation med kunden under konsumtionsprocessen, 
det vill säga, under den period som köpare bor i en bostad köpt via den specifika mäklaren. 
Mäklaren kan inte heller bibehålla en aktiv relation med säljaren efter avyttrandet av 
bostaden. Därför kan vi se köpprocessen som det viktigaste skedet i Grönroos livscykeln106. 
Det är här som mäklaren har möjligheten att bygga en stark relation till kunden. Detta skulle 
då leda till som vi nämnde tidigare till att kunden rekommenderar mäklaren till andra. Vidare 
skulle det även kunna leda till att dessa klienter återvänder till samma mäklare eller byrå om 
de funderar på ytterligare försäljning eller köp av bostäder. Givetvis är även initialskedet utav 
vikt, dock på grund av tjänstens abstrakta karaktäristika hävdar vi att word-of-mouth och 
klienters rekommendationer viktigare för att skapa ett intresse och ett förtroende för mäklaren 
än vad traditionell marknadsföring. Detta anser vi genereras genom att mäklare skapar god 
kundrelation under köpprocessen. 
 
Köpare har kontakt med mäklare både via telefon och Internet samt visningar såsom 
respondenterna beskrivit. Vi menar att visning av bostäder är en viktig plattform för mötet 
mellan mäklare och köpare. I detta skede har mäklaren möjlighet att skapa en relation till 
köparen som således leder till tillit och köp. Detta är förutsatt att bostaden i fråga är det 
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köparen söker efter, vi menar inte att en visning som inte leder till köp beror nödvändigtvis på 
att relation och tillit mellan mäklare och köpare brustit. Vidare anser vi att mäklaren kan anta 
att de som kommer på visningar har objekt som de funderar på att avyttra eftersom de 
funderar på att köpa ett nytt objekt. I detta skede har då mäklaren möjlighet att locka köparen 
till en försäljning av sitt objekt genom att erbjuda stödtjänster107. Exempelvis kan mäklaren 
vid en visning erbjuda potentiella köpare som kommer för att se objektet en fri värdering av 
deras nuvarande bostad. På detta sätt kan mäklaren intressera potentiella köpare att sälja deras 
nuvarande bostad och köpa en ny, således har mäklaren gjort två affärer utav en. 
 
Sammanfattning 
Slutligen kan vi se att Grönroos livscykel inte är något som helt fullt kan appliceras på 
mäklartjänsten. Att bibehålla en relation med kunder under konsumtionsprocessen blir svårt 
och därmed ser vi köpprocessen som en väldigt viktig period i relationen mellan mäklare och 
klient eftersom det förtroende och tillit som skapas här kan vara avgörande för framtida 
affärer. Initialskede är viktigt men vi anser att rekommendationer och word-of-mouth är mer 
avgörande i valet av mäklare än traditionell marknadsföring. Vidare är visningar en viktig 
plattform för mötet mellan mäklare och köpare där mäklarna har en god möjlighet att skapa 
relation och tillit till köpare. Vidare kan mäklaren genom stödtjänster skapa fler affärer. 
 
6.3 HUR kommuniceras mäklartjänsten? 
Kommunikation mellan företag och dess kunder blir allt viktigare inom tjänsteverksamheten. 
De mäklarbyråer vi besökt tillhör alla tre en större kedja, detta medför att en del av deras 
marknadsföringsåtgärder är centralstyrda. Enligt teorin finns det tre relationer som berörs 
inom tjänsteverksamhet; interaktiv kommunikation, extern kommunikation samt intern 
kommunikation.108 Utifrån respondenternas beskrivning av hur de arbetar med 
marknadsföring inom organisationen kan vi förstå att alla tre relationerna på ett eller annat 
sätt berör även mäklartjänsten. Dock anser vi att den interaktiva kommunikationen är av 
högre vikt när det gäller mäklarnas ambitioner att skapa kundnöjdhet, tillit och en bra relation 
med klienten. Beträffande extern kommunikation så beskrev Maria och Rolf att skyltning, 
direkt reklam, efterlappning, Internet, tidning samt TV var bland de vanligaste 
kommunikationskanalerna som de använde. Maria berättade att företagets hemsida har 50 000 
besökare per vecka. Vidare ansåg Sebastian att Internet har påverkat mäklarbranschen på så 
sätt att köpare och säljare vänder sig mer och mer till Internet och skickar e-post till mäklarna 
vid frågor. Förr var det fler som besökte byrån eller ringde. Detta anser vi påverkar en stor del 
av mäklarens möjligheter att påbörja en relation till kunden. Om det skulle vara så att kunder 
besökte mäklarkontoren oftare eller ringde så har mäklarna en större möjlighet att bygga en 
initial tillit. Detta styrker även vårt tidigare resonemang att köpprocess och interaktiv 
kommunikation är väldigt viktigt, vidare styrker detta vårt resonemang att rekommendationer 
och word-of-mouth är en viktig grund för relationen mellan klient och mäklare. 
 
På grund av Internets växande användning och betydelse inom mäklarbranschen resonerade vi 
i början av studien att den traditionella tidningsannonseringen har fått mindre betydelse. Dock 
så används denna kommunikationskanal flitigt och vi tror att detta är en metod för mäklarna 
att bryta mäklartjänstens immateriella egenskaper. När säljare ser sina objekt svart på vitt i 
tidningen så framställs tjänsten mindre abstrakt. Tidningsannonseringen är också till för 
potentiella säljare eftersom byråerna vill visa att just deras företag får in fina och dyra objekt. 
Vi frågade tidigare i analysen varför byråer använder sig så flitigt av denna kanal trots att 
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respondenterna ansåg att de inte la ner resurser på köpare eftersom ”de hittar det de söker”. 
Därmed kan vi förstå att tidningsannonseringen är mest för säljarens skull, samt att visa 
potentiella säljare vilken byrå de bör vända sig till. Visserligen fungerar 
tidningsannonseringen även som en kommunikationslänk mellan mäklare och köpare men det 
är framförallt för säljare och potentiella säljare som den används. 
 
Vi anser även att det är viktigt för mäklarbyråerna att arbeta med kommunikation via Internet. 
Resurser bör läggas på layout av hemsida samt att kontinuerligt uppdatera information som 
presenteras på Internet. Respondenterna har tydligt märkt den ökade vikten av Internet, dock 
har de inte erkänt någon större satsning förutom e-post kontakt. Vi tror detta beror på att 
respektive byrås hemsida är format av den centrala organisation som de är knutna till. Precis 
som lokal marknadsföring är av vikt anser vi att en personlig samt lokal prägel sätts på 
byråernas hemsida. Detta styrker vi med teorin som vi presenterat om Internet 
kommunikation. 
 
Intern kommunikation berör mäklarnas förmåga att inom byrån diskutera och lägga fram 
riktlinjer. Eftersom en del av marknadsföringen är centralstyrd och en del är fri för lokal 
anpassning ser vi vikten av att företaget skapar en lokal marknadsföringsstrategi. Detta 
genomförs också utifrån det respondenterna beskrivit. Rolf beskrev att marknadsföring är 
kostsamt och att de samarbetar med en centralstyrd organisation för att få tillgång till 
varumärket. Detta kan vara en avgörande del i byråers marknadsföring anser vi eftersom det 
kan vara kostsamt att marknadsföra och bygga upp ett varumärke. Det kan underlätta att vara 
knuten till en centralstyrd organisation, som alla de tre byråer vi besökte är, eftersom byrån 
får hjälp med kommunikationsprocesser109. På grund av detta tillåts mäklarna att fokusera på 
den lokala marknaden. Samtidigt behöver dessa byråer inte ägna sig åt nationell 
marknadsföring eftersom den styrs centralt och kontoren är lokala. 
 
Marknadsföring måste även anpassas till företagets mål och visioner och därmed styrker detta 
vårt resonemang om vikten av att de enskilda mäklarbyråerna gör en lokal- och byråanpassad 
marknadsföringsstrategi. Sebastian beskriver att de noggrant beslutar om 
marknadsföringsåtgärder samt att de följer upp dessa. Maria beskriver att de på byrån 
kontinuerligt uppdaterar deras marknadsföringsplan men att det inte görs någon direkt 
uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Rolf menar att de inte ännu har slutfört sin 
marknadsföringsplan och att de är dåliga på att följa upp åtgärderna för att se om 
marknadsföringen givit resultat. Vi kan se att det brister i detta område för byråerna. Givetvis 
arbetar de alla på ett eller annat sätt med marknadsföringsplanering. Dock som Sebastian 
beskrev det är det värdelöst att inte följa upp sina marknadsföringsåtgärder. Vi anser att detta 
leder till att byråerna inte kan arbeta med att förbättra åtgärderna eftersom de inte kan se vad 
som är effektivt respektive ineffektivt och behöver förändras samt arbetas vidare på. 
 
Enligt teorin är det viktigt att förstå HUR kommunikation fungerar för att kunna uppnå den 
effektivt.110 Mäklarna arbetar med olika budskap beroende på om det är konjunkturuppgång 
eller nedgång samt om det gäller försäljning eller köp. Vi anser att mäklarna är medvetna om 
vikten av effektiv kommunikation. Alla respondenter använder många olika 
kommunikationskanaler, på så sätt kan de nå ut till så många som möjligt. De använder sig 
både av interaktiv samt extern kommunikation som nämnt tidigare111. Vi anser att detta är 
viktigt för att skapa ett välkänt varumärke och företag lokalt. Vidare styrker den interaktiva 
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kommunikationen detta genom att den kan skapa positiva rykten eller så kalla word-of-mouth. 
Det är även viktigt att poängtera att interaktiv kommunikation inte endast leder till positiva 
rykten. Om mäklarna inte lyckas skapa en bra kundrelation så kommer de att förlora de 
positiva aspekter som medföljer interaktiv kommunikation. 
 
För att maximera kommunikationen med kunden samt för att inte skapa dubbla budskap112 om 
företaget, produkt eller tjänsten implementerar fler och fler företag IMC113 Utifrån våra samtal 
med respondenterna kan vi hävda att detta inte är något som är aktuellt för byråerna de verkar 
vid. Eftersom IMC behandlar effektiv resursfördelning114 så anser vi att detta kan vara något 
som kan appliceras centralt, när det beslutas om hur mycket resurser inom marknadsföring 
skall läggas ner på de olika byråer som är knutet till den centrala organisationen. Dock skapas 
det även en viss enhetlighet eftersom en del av marknadsföringen styrs lokalt anser vi. 
Respondenterna anser själva att de har enhetliga budskap, dock ser vi gärna att detta 
diskuteras närmare i respondenternas respektive marknadsplan. Vi nämnde tidigare att 
byråerna brister i att följa upp på marknadsåtgärder, detta kan skapa oeffektiv resursallokering 
i den loka marknadsföringen eftersom det kan vara möjligt att företaget investerar pengar i 
marknadsföring som inte genererar något. 
 
Målet med marknadsföring måste vara tydligt om företaget skall kunna utforma effektiv 
marknadsföring.115 Som teorin beskriver är det vanligaste målet att uppnå försäljning116 och 
som alla tre respondenter berättar är även detta målet med deras marknadsföring. Vi anser att 
det slutgiltiga målet med marknadsföring bör vara försäljning, dock kan det finnas andra mål 
med detta också. Exempelvis kan delmål vara att skapa ett intresse hos potentiella kunder, 
bygga varumärke och informera.  
 
Sammanfattning 
Slutligen kan vi hävda att den interaktiva kommunikationen såväl som den externa 
kommunikationen är viktigt. Dock är den interaktiva kommunikationen utav större vikt 
eftersom vid så abstrakta tjänster såsom mäklartjänsten förlitar sig potentiella kunder på 
rekommendationer och word-of-mouth. Trots utvecklingen av Internet är 
tidningsannonseringen viktigt, vi menar att det är ett sätt för mäklarna att materialisera 
tjänsten. En stor del av marknadsföringen är centralstyrd och vi anser att detta medför många 
fördelar för byråerna såsom ekonomiska, varumärke, kommunikationsprocesser och 
utformande av hemsida. Byråerna är dåliga på att följa upp på marknadsåtgärder, detta kan 
leda till ineffektiv resursallokering vid marknadsföringsåtgärder. Integration av 
kommunikationsprocesser är något som vi tror är med aktuellt på central nivå och till viss del 
påverkat detta byråerna med resurser. Byråerna har enhetliga budskap, vilket verkar troligt på 
grund av att de är knutna till central styrda organisationer. Målet med marknadsföringen är 
ökad försäljning. 
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6.4 Små och stora mäklarbyråer 
Slutligen vill vi diskutera huruvida urvalet av mäklarbyråer kan ha påverkat resultaten av 
denna studie. De tre byråer som deltagit i denna studie är alla små familjeföretag med mindre 
än tio anställda. Vi anser att det är av vikt att skapa goda kundrelationer vare sig det gäller en 
stor eller liten byrå. Dock kan det vara väldigt viktigt för små byråer att skapa ett gott rykte 
för att kunna vara konkurrenskraftig gentemot större byråer som kan ses ha större resurser för 
marknadsföring. Vidare anser vi att mindre byråer måste förlita sig mer på word-of-mouth än 
större byråer.  
 
Tidningsannonseringen och vikten av denna kommunikationskanal ser vi som en inneboende 
del i mäklarbranschen i dagsläget. Det är viktigt att ge säljaren någonting konkret samtidigt 
som att man vill visa potentiella säljare att ”vår” byrå får uppdrag att sälja dyra och fina 
objekt. Det är en kommunikationskanal som är viktig för både stora och små byråer anser vi 
på grund av att den till en viss del hämmar mäklartjänstens immateriella karaktäristika 
samtidigt som den lockar potentiella säljare och köpare. 
 
Bearbetning av spekulanter blir allt viktigare och detta medgavs av de byråerna som deltog i 
denna studie. Dock var det endast en av de byråer som deltagit i denna studie arbetar med 
spekulanter och de andra två har intentioner att påbörja. Vi tror att ekonomiska resurser kan 
vara en av orsakerna till att detta arbetssätt inte fullt ut ännu implementerats i de små byråerna 
i denna studie. Detta kan vara något som större byråer är mer verksamma inom och kan 
därmed ha en mer proaktiv roll i att få in objekt till byrån samt försäljning. 
 

6.4.1 Slutligen 
Då denna studie har empirisk grund i tre små mäklarbyråer påverkar detta de resultat som 
denna studie framkallar.  Den diskussion vi för ovan kan endast baseras på spekulationer 
eftersom vi inte har intervjuat några större mäklarbyråer för att kunna identifiera skillnader i 
marknadsföringsstrategier mellan små och stora byråer. Detta leder till att de resultat som 
dragits i denna studie inte kan appliceras på stora byråer eftersom det kan finnas skillnader 
som inte vi kan beakta eller diskutera kring eftersom vi inte har den relevanta kunskapen från 
ett empiriskt perspektiv. Dessutom kan det finnas specifika drag i marknadsföringsstrategier 
på större byråer som kan bidra till ytterligare förståelse och kunskap om skillnader och 
arbetssätt som denna studie inte kan lyfta fram. Med denna diskussion vill vi påvisa 
medvetenhet om de konsekvenser som är till följd av det urval som gjorts i denna studie och 
hur dessa kan ha påverkat resultaten. 



 

7. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutgiltiga slutsatser efter en omfattande 
genomgång av teori samt empiri. Vi har i avsikt att besvara studiens problem samt syfte. 
Kapitlet kommer att avslutas med förslag till framtida studier inom detta ämnesområde.  

 
Syftet med denna studie var utöka förståelsen för de marknadsföringsstrategier 
fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill ha hjälp att sälja eller köpa 
bostad. Vidare ville vi till ett viss mån granska dessa strategier samt utforma förslag och råd 
om hur mäklarbyråer kan förbättra nuvarande marknadsföringsstrategier. Vi har även 
ambitioner att utöka det teoretiska ramverket i de fall som det brister utifrån 
mäklarbranschens specifika drag och arbetssätt. 
 
Den ökade förståelsen av branschen samt marknadsföring anser vi att vi har uppnått genom 
vår analys av teori samt empiri. Detta har i sin tur lett till att vi kunnat förstå och granska hur 
mäklarbyråer arbetar med marknadsföring och vad som är centralt inom deras strategi samt ge 
förslag på hur marknadsföringsstrategierna kan förbättras. 
 
Det som framkommer att vara allra viktigast inom mäklarbranschen är att skapa ett gott rykte 
och detta skapas främst genom interaktiv kommunikation där mäklarna strävar efter att skapa 
en god kundrelation med tillit. Branschen använder sig av många kommunikationskanaler och 
en som blir allt viktigare är Internet. Detta kan leda till att den initiala kontakten mellan 
mäklare och kund inte längre sker genom besök eller telefon utan genom e-post. Vidare leder 
detta till att interaktiv kommunikation blir ännu viktigare eftersom positiva 
rekommendationer från kunder kan leda till nya uppdrag hos potentiella kunder som tidigare 
tvekat. 
 
Visningar är en viktig plattform för mötet mellan mäklare och potentiella köpare. I detta skede 
kan mäklaren skapa kundrelation och tillit. Vidare har mäklaren anta att potentiella köpare 
som kommer till visningar även kan vara potentiella säljare av sin nuvarande bostad. Därmed 
kan mäklare med hjälp av stödtjänster generera fler affärer. Detta genom en försäljning av en 
bostad till en potentiell köpare och i ett senare skede en försäljning av köparens föregående 
bostad. 
 
För att eliminera en del av den immateriella karaktären som en tjänst innebär använder sig 
mäklarna av tidningsannonsering. Som vi i början av studien antog är tidningsannonseringen 
främst för säljarens skull även om det till synes skall vara för köpare. Detta är en metod för 
mäklarna att skapa något som inte är abstrakt och säljaren ”ser” mäklarens arbete. Dessutom 
används tidningsannonseringen som en kommunikationskanal för att visa framtida säljare att 
just ”vår” byrå får de bra och dyra objekten. Vi antog att tidningsannonseringen inte skulle 
vara lika viktigt inom branschen på grund av Internets genomslag dock är det fortfarande en 
viktig kommunikationslänk mellan mäklare och klienter. 
 
Bearbeting av spekulanter är en strategi som kommer att bli en viktig del av mäklarbyråernas 
marknadsföringsstrategier. Detta leder till att mäklarna kan göra mer riktad marknadsföring 
genom att matcha objekt med potentiella köpare. Att vara knutet till en central organisation är 
en viktig strategi för små byråer då de får mycket stöd i marknadsföring. Denna strategi leder 
till fördelar såsom varumärke, enhetlighet, ekonomiska och kommunikationsprocesser. I 



 

nuläget är integration av marknadsföringsaktiviteter inte aktuellt på lokal nivå men det är 
något som påverkat byråerna på en central nivå. 
 
Slutligen diskuterade vi kring huruvida urvalet av mäklarbyråer i denna studie kan ha 
påverkat resultaten på vår. Vad gäller bearbetning av spekulanter samt marknadsföring kom vi 
fram till att stora byråer förmodligen har de ekonomiska resurser som tillåter dessa strategier 
medan mindre byråer vid sidan av marknadsföring måste arbeta mycket med kundrelation och 
skapa god word-of-mouth för att skapa konkurrenskraft. Tidningsannonseringen ansåg vi vara 
en kommunikationskanal som är viktigt i både stora och små byråer på grund av att den 
framför något konkret till säljare. Vidare diskuterade vi kring huruvida vårt urval har påverkat 
de resultat som studien har framkallad. Vi kom fram till att empirisk insikt i hur större byråers 
arbetssätt kan ha bidragit mer till förståelsen om denna bransch samt dess 
marknadsföringsstrategier. De slutsatser som har dragits utifrån diskussionen om skillnader 
mellan stora och små byråer är endast spekulativa och de resultat som denna studie 
frambringat är inte, enligt vår mening, applicerbara på stora byråer eftersom de har andra 
förutsättningar och därmed kan marknadsföringsstrategierna vara annorlunda. 
 
Studiens problemformulering lyder Vilka marknadsföringsstrategier använder 
fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser att sälja eller köpa bostad?  
 
Utifrån studiens syfte som vi besvarat ovan hävdar vi att svar på studiens problem även 
framkommit. Vi upptäckte att inom mäklarbranschen är interaktiv kommunikation centralt. 
En strategi som medför många fördelar är att vara knutet till en central organisation. Många 
kommunikationskanaler används men Internet får alltmer genomslag och tidningsannonsering 
är fortfarande en viktig del i arbetet med marknadsföring. Vidare är bostadsvisningar en viktig 
plattform för mötet mellan mäklare och potentiella köpare, där mäklaren genom stödtjänster 
kan generera fler affärer. 
 
7.1 Förslag till ytterligare studier 
Denna studie berör vilka marknadsföringsstrategier som fastighetsmäklare använder sig av i 
avsikt att locka säljare och köpare inom Umeå. Denna studie skulle kunna genomföras på nytt 
med ett urval som sträcker sig över ett större geografiskt område. Vidare skulle man kunna 
studera skillnader mellan olika regioner i Sverige eller studera denna företeelse på en 
internationell nivå och identifiera skillnader i strategier mellan Sverige och andra länder. 
Ytterligare en intressant infallsvinkel är skillnader i marknadsföringsstrategier mellan stora 
och små byråer som vi kort diskuterat kring. 
 



 

8. Sanningskriterier 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera information gällande de kriterier som ligger till 
grund för att bedöma studiens trovärdighet. De sanningskriterier som detta kapitel behandlar 
är Giltighet, Reliabilitet, Validitet samt Replikation. 
 
8.1 Giltighet 
Med giltighet avses huruvida forskaren har samlat tillräckligt med data och information som 
skall vara tillfredsställande för att täcka olika egenskaper i det fenomen som forskaren har 
haft i avsikt att studera. För att uppnå giltighet eller så kallad teoretiskt mättnad skall 
ytterligare information inte påverka studiens resultat.117 Vi anser att vi har uppnått teoretisk 
mättnad, ytterligare information kan inte påverka studiens resultat. En orsak till detta är 
studiens extensiva teoretiska ramverk som vi anser tillräckligt täcker olika egenskaper inom 
tjänstemarknadsföring utifrån studiens problem samt syfte. 
 
8.2 Validitet 
Med validitet avses huruvida de slutsatser som dragits i studien är sammanhängande. Vi avser 
här att redovisa för extern validitet118 

8.2.1 Extern validitet 
Denna form av validitet berör huruvida resultaten som genererats av studien kan 
generaliseras.119 Eftersom de respondenter som ingår i denna studie inte blivit utvalda genom 
ett sannolikhetsurval kan vi inte heller påstå att vi uppnår detta sanningskriterium. 
 
8.3 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses huruvida forskaren har gjort pålitliga mätningar120 och om resultaten 
som genererats av vår studie skulle bli densamma om vi skulle genomföra den på nytt.121 Vi 
anser inte att resultaten på vår studie skulle bli annorlunda om den skulle genomföras på nytt. 
Dock är det viktigt att poängtera att resultaten kan ha blivit påverkade av respondenternas 
villighet att ge information, information som de anser vara hemlig. Vidare kan vi som 
intervjuare kan ha påverkat respondenterna, den så kallade intervjuar effekten. Denna effekt 
innebär att vi som intervjupersoner skapar skevhet i respondenternas svar och att oftast när en 
intervjuare är närvarande har respondenter en tendens att besvara frågor på ett vis som får 
dem själva att framstå som positiva. 122 Detta kan till en viss del ha påverkat vår studie då vi 
ställt frågor som är självutvärderande och då finns möjligheten att respondenterna svarat skevt 
för att få den byrån de arbetar vid att framstå som positiv.  
 
8.4 Replikation 
Med replikation menas huruvida en studie är reproducerbar. Detta kan vara viktigt för att 
undersöka om resultaten på en specifik studie verkligen stämmer.123 Vi har noggrant redogjort 
för hur vi har gått tillväga i insamlingen av teori samt empiri och därmed anser vi att studiens 
resultat är replikerbart och om den skulle reproduceras skulle liknande slutsatser dras.

                                                
117 Johansson Lindfors 1993, 165-166 
118 Bryman 2001, 43 
119 ibid., 44 
120 Halvorsen 1992, 42 
121 Bryman 2001, 43 
122 ibid., 146 
123 ibid., 43 
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Bilaga 1 – Teori Modell 
 
Nedan illustreras vår egna sammanfattande modell över de teorier som vi har presenterat i 
kapitel 3. I denna modell kan man se hur dessa tre teoriblock berör varandra. 
 

 
 

 

 

 

En tjänst består av som 
modellen visar olika 
karaktäristika. För att ett 
företag skall kunna 
marknadsföra sin tjänst är 
det viktigt att veta vad 
tjänsten egentligen innebär, 
annars blir det svårt att 
marknadsföra/kommunicera 
det företaget vill sälja. 
 
En tjänst består av olika 
skeden och processer. Inte 
nog med att företaget måste 
identifiera vad tjänsten 
ifråga egentligen innebär för 
att skapa effektiv 
kommunikation, företaget 
måste även anpassa denna 
till de olika skeden som 
tjänsten utspelar sig i. 
 
Det finns många olika 
metoder tillgängligt för ett 
företag att kommunicera 
med sina kunder. När 
företaget identifierat VAD 
man vill kommunicera och 
NÄR det skall 
kommuniceras måste 
företaget slutligen besluta 
HUR det skall 
kommuniceras. 



 

Bilaga 2 - Intervjumanual 
 
 
BAKGRUND 
Fastighetsmäklaren och organisationen. 
 

1. Beskriv er organisation.  
• antal anställda 
• antal ägare 
• ansvarsområden 

 
2. Beskriv din roll inom organisationen. 

• ansvar 
 

3. Beskriv din personliga bakgrund. 
• Utbildning 
• År inom branschen 
• Varför fastighetsmäklare 
 

 
VAD 
Under denna rubrik kopplar vi frågor till teoriavsnittet som behandlar tjänstens 
karaktäristika.   

 
4. Beskriv arbetet som fastighetsmäklare 
 
5. Vad erbjuder ni kunden i rollen som fastighetsmäklare 

 
6. Vad anser ni att fastighetsmäklare erbjuder för tjänst. 
 
7. Vad anser ni är viktigast i arbetet som fastighetsmäklare. 

• Kundrelationen 
• Omsättning  

8. Vilka är er (främsta) kundgrupp/målgrupp. 
• Köpare 
• Säljare 
• Befintliga kunder  
• Potentiella kunder 

 
 
 
 



 

NÄR 
Under denna rubrik kopplar vi frågor till teoriavsnittet som behandlar när olika typer av 
marknadsföring kan äga rum under de skeden som finns i Grönroos kundrelationslivscykel. 
 
Beskriv hur ni arbetar med relationen till kunden. 
Kundbemötande 
 
Har ni någon plan eller uttalad strategi för detta. 
Om så beskriv dessa 
 

9. Arbetar ni på olika sätt under relationen till kunden. 
• Initialskede 
• Köpprocess 
• Konsumtionsprocess 

 
10. Efter avslutad affär –håller ni relationen till kunden vid liv på något sätt. 

• Om så beskriv dessa strategier 
• Är detta uttalade strategier inom organisationen 

 
11. Hur givande finner ni dessa kundvårdande strategier? 
 
 

HUR 
Under denna rubrik kopplar vi frågor till teoriavsnittet som behandlar kommunikation mellan 
företaget och kunden. 

 
12. Hur arbetar ni med marknadsföring inom ert företag? 

• Egen marknadsföring 
• Centralstyrt 
• Reklambyrå 

 
13. Har ni någon plan för er marknadsföring? 

 
14. Hur väl passar er marknadsföringsplan med företagets mål och visioner? 

 
15. Arbetar ni med olika budskap till olika typer kunder? 

• Säljare  
• Köpare  
• Befintliga kunder  
• Potentiella kunder 

 
16. Beskriv hur ni kommer fram till vilket budskap som skall förmedlas till kunden. 
 
19. Hur tror ni att potentiella och befintliga kunder uppfattar det ni kommunicerar? 

• Följer ni upp med analyser kring detta 
 
 
 



 

20. Vilka medel använder ni för att kommunicera med kunden? 
• TV  
• Tidning 
• Media 
• Internet 
• Personligkontakt 

 
 
 

21. Hur arbetar ni med att ge kunden möjlighet att kommunicera med företaget? 
• Internet  
• Telefon 
• Tillgänglighet 
 

22. Arbetar ni med att utforma all information om företaget enhetligt? 
 
23. Känner ni som företag till era styrkor och svagheter. 

• Nämn dessa 
• Påverkar det arbetet med marknadsföringen 

 
24. Vad är målet med er marknadsföring? 
 
25. Beskriv hur ni använder Internet i marknadsföringen. 

• Eventuella förbättringar 
• Information 
• Tillgänglighet 
• Design 
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Sammanfattning 
 
Denna studie behandlar fastighetsmäklarbranschen och vilka marknadsföringsstrategier som 
används inom branschen. Mäklarbranschen är en tjänstebransch och därmed blev teori 
berörande tjänstemarknadsföring samt kommunikation aktuellt i denna studie. 
Tjänstemarknadsföringsteori lyfter fram problematiken med att marknadsföra tjänster då de är 
abstrakta och det råder ett samspel mellan tjänsteutförare och kund. På grund av 
problematiken kring tjänstemarknadsföring och då det inte finns liknande studier inom 
mäklarbranschen kring vilka marknadsföringsstrategier som brukas, formulerades följande 
problemställning: 
 
Vilka marknadsföringsstrategier använder fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser 
att sälja eller köpa bostad?  
 
Studiens syfte har varit att skapa förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som 
fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill ha hjälp att köpa eller sälja 
bostad. Vidare eftertraktades en fördjupning i vår kunskap inom fastighetsmäklarbranschen 
samt marknadsföring. 
 
För att studera problemet har vi använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där tre 
mäklarbyråer inom Umeå har deltagit i studien. Vidare ämnar vi skapa förståelse såsom sagt i 
syftet och därmed har vi utgått ifrån hermeneutisk kunskapssyn. Studiens problem har 
studerats utifrån ett fastighetsmäklarperspektiv. 
 
Då tidigare studier inte genomförts inom detta ämne och vi med vår studie tillför ny kunskap 
får studien ett induktivt inslag. Vidare finns även deduktiva inslag då vi utgår ifrån befintliga 
teorier berörande tjänstemarknadsföring och kommunikation för att ta oss an problemet. 
 
Studiens slutsatser visade på att kundrelation är en viktig del i fastighetsmäklarens 
marknadsföringsstrategi då de förlitar sig på ”word-of-mouth” för att skapa ett gott rykte för 
byrån. Vidare är det en viktig resurs för mäklarbyråer att vara knutet till en central 
organisation där de kan få stöd med en del av marknadsföring samtidigt som byrån får tillgång 
till ett varumärke. Hantering av spekulanter kommer att bli viktigare inom framtiden för att 
matcha framförallt köpare med objekt. Tidningsannonsering är fortfarande en viktig 
kommunikationslänk mellan mäklare och klienter, dessutom används den som en metod för 
att eliminera en del av tjänstens abstrakta karaktäristika. 
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 1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att redogöra för bakgrunden till det problem som vi avser 
att studera. Vidare kommer vi att presentera problemformuleringen samt syftet med denna 
studie. Kapitlet avslutas med en begreppsförklaring samt en disposition för att skapa en 
bättre förståelse samt stringens. 
 
1.1 Problembakgrund 
En fastighetsmäklare erbjuder en tjänst som innebär försäljning av en klients bostad. Tjänsten 
inleds med att mäklaren gör ett så kallat intag av säljarens/kundens bostad på dennes begäran 
och saluför bostaden via olika marknadsföringskanaler för att hitta en köpare till objektet. 
Fastighetsmäklaren skall agera som en neutral mellanman mellan köpare och säljare vid 
försäljningen av objektet, vid upprättandet av kontrakt samt kring de juridiska aspekter som 
rör ett bostadsköp.1 Trots den lag som säger att mäklaren skall agera som neutral mellanman 
anser vi att säljaren av bostaden är mäklarens huvudsakliga kund då det är denne som köper 
tjänsten mäklaren erbjuder. Givetvis utgör även köpare en del av mäklarens tjänst, dock ser vi 
säljaren som viktigast eftersom det är genom denne som mäklarens erhåller sitt arvode. Färsk 
statistik visar att människor som vill sälja sin bostad alltmer vänder sig till fastighetsmäklare 
för hjälp. Dels för att det kan vara komplicerat för en privatperson att sätta sig in i en 
försäljnings alla delar samt att det är möjligt att få ut ett högre pris vid försäljning via 
fastighetsmäklare än vid privatförsäljning.2 3 
 
Annonsering av de objekt som mäklaren har till salu utgår dagligen och veckovis i olika 
marknadsföringskanaler för att finna köpare. Den traditionellt mest förekommande kanalen 
för marknadsföring, såsom vi har uppfattat det är tidningsannonsering, som ofta är mycket 
kostsamt, samt skyltfönster i butiken. Internet har de senaste åren fått en mycket stor 
betydelse för marknadsföringen inom fastighetsmäklarbranschen då centrala webbsidor som 
Hemnet och Bovision dagligen annonserar flera tusen objekt som finns till salu i hela Sverige. 
Dessa sidor fungerar som sökmotorer som hjälper köpare att finna objekt inom önskat 
område, i rätt storlek och prisklass. Alla dessa kanaler utnyttjas för att marknadsföra de objekt 
som finns till salu för en köpare att finna.4 5  
 
Enligt Christian Grönroos, Dr i ekonomi skiljer sig tjänstemarknadsföring från 
produktmarknadsföring då tjänster är abstrakta och ej konkreta. Detta eftersom tjänsten 
baseras på samspelet och relationen till kunden. Grönroos menar att marknadsföringen av en 
tjänst utgår från relationen till kunden och att relationen genomgår olika skeden, den så 
kallade kundrelationslivscykeln. Tjänstemarknadsföringen anpassas således till dessa olika 
skeden i relationen till kunden.6 Inom fastighetsmäklarbranschen satsas stora pengar på att 
marknadsföra de objekt ett mäklarföretag har till salu vilket tyder på att de arbetar som om 
dem hade en produkt att sälja, istället för att rikta mer fokus på att marknadsföra den tjänst 
som företaget egentligen erbjuder.  
 
 

                                                
1 www.maklarsamfundet.se hämtat 2005-11-21 kl. 14.29 
2 ibid. Pressrelease 2005-08-31, hämtat kl. 18.36, 2005-11-07 
3 www.maklarsamfundet.se hämtat 2007-06-04 kl. 10.17  
4 www.hemnet.se  hämtat 2005-11-02 kl. 18.56 
5 www.bovision.se hämtat 2005-11-02 kl 19.19 
6 Grönroos 1996, 20-24 samt 47- 48 



 

En vanlig form för arbete som fastighetsmäklare är som egen företagare vid en mindre byrå, 
antingen som delägare eller som ensam ägare. Är man som fastighetsmäklare inte 
egenföretagare baseras oftast anställningen enbart på provision. Detta är något som en av 
författarna, Greta, blivit införstådd under sin praktik vid en mäklarbyrå.  En provisionsbaserad 
lön innebär att den anställde arbetar in sin egen lön vilket gör att mäklarbyrån inte har någon 
egentlig kostnad för den anställde. Detta eftersom den anställde endast erhåller lön för den del 
denne själv arbetat in. Då en mäklarbyrå inte har någon egentlig kostnad för de anställda anser 
vi att en av de största kostnadsposterna för företaget är dem för annonseringen och då 
framförallt tidningsannonseringen. Många av byråerna inom branschen är relativt små vilket 
ger att kostnaderna för annonsering kan vara betungande och vad säger egentligen 
annonseringen om den tjänst som mäklaren erbjuder? Ett generellt intryck som vi fått av de 
befintliga strategier som fastighetsmäklare tycks använda sig av i marknadsföringen riktar sig 
främst mot köpare av bostäder. Eftersom vi tidigare fastställt att det är säljaren av en bostad 
som betalar mäklarens arvode finner vi det underligt att marknadsföringen inte riktar sig mer 
mot dessa.  
 
Den forskning som bedrivits på området har riktat fokus över hur säljare väljer 
fastighetsmäklare och vad som förväntas och upplevs som kvalitet i tjänsten.7 Ytterligare 
forskning som gjorts inom området har undersökt prisuppgången de senaste åren och vilken 
betydelse budgivningar och eventuella lockpriser har haft för denna utveckling.8 Detta ger att 
lite eller ingen forskning finns kring de marknadsföringsstrategier som mäklarna använder sig 
av förutom de generella tjänstemarknadsföringsteorierna. Som tidigare nämnts tycks inte 
dessa teorier tillämpas inom branschen vilket gör att mäklarnas marknadsföringsstrategier inte 
täcks in inom den befintliga teorin inom tjänstemarknadsföring. 
 
Den ökande användning och betydelsen av Internet för fastighetsmäklarbranschen9, gör att vi 
tror att den kostsamma tidningsannonseringen, som riktar sig till köpare, har minskat i takt 
med Internets ökade roll för köparen. Eftersom Internets webbsidor för marknadsföring av 
objekt har ett så stort utbud och är effektivt för köparen att använda i köpprocessen, samt att 
vi tror att köpare väljer objekt och inte fastighetsmäklare, förvånas vi över 
fastighetsmäklarnas marknadsföringsstrategier. Dessa verkar nästan uteslutningsvis rikta sig 
mot köparna av objekten och inte köparna av mäklarens tjänst, det vill säga säljaren som 
betalar mäklararvodet. Med bakgrund av detta samt att lite forskning bedrivits rörande 
fastighetsmäklares strategier att nå ut till köpare och säljare, finner vi det intressant för oss att 
fördjupa oss i detta ämne.  
 
1.2 Syfte 
Vi ämnar med denna uppsats, med bakgrund av dessa påståenden, utöka förståelsen för de 
marknadsföringsstrategier fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill 
ha hjälp att sälja eller köpa bostad. Vidare vill vi till ett viss mån granska dessa strategier samt 
utforma förslag och råd om hur mäklarbyråer kan förbättra nuvarande 
marknadsföringsstrategier. Vi har även ambitioner att utöka det teoretiska ramverket i de fall 
som det brister utifrån mäklarbranschens specifika drag och arbetssätt. 
 

                                                
7 ex Kethley, Waller och Festervand 2002 
8  ex www.maklarstatistik.se hämtat 2007-05-22 kl 10.10, Krainer 1999 
9 www.hemnet.se samt www.bovision.se hämtat 2005-11-02 kl. 18.56 samt kl. 19.19 



 

1.3 Problemformulering 
Vilka marknadsföringsstrategier använder fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser att 
sälja eller köpa bostad?  
 
 
1.4 Avgränsningar 
Denna studie omfattar mäklarbyråer inom Umeå. Då Umeå har nio små mäklarbyråer och vi 
avser att denna studie skall beröra just små företag får vi ett lämpligt population för ett urval. 
Vidare utgör Umeå vår hemvist och detta ger oss ekonomiska samt arbetsrelaterade fördelar.  
 
1.5 Begreppsförklaring 
 
Direkt reklam: Med direktreklam avses reklam via post 
 
Efterlappning: Reklam via post i ett område där en bostadsförsäljning har genomförts. Detta 
för att informera samt intressera potentiella säljare inom samma område. 
 
Homestaging: En omstyling av säljarens bostad i syfte att öka intresset hos potentiella köpare 
 
IMC/Integrated Marketing Communications: Ett koncept där marknadsföringen inom olika 
delar av ett företag integreras för att uppnå effektiv kommunikation. 
 
Kund/Klient: I denna studie kommer vi att använda båda dessa begrepp som likvärdiga och de 
berör både säljare och köpare av fastigheter. 
 
Mäklarbyrå/Byrå: I denna studie kommer vi att använda båda dessa begrepp som likvärdiga 
 
Mäklare/Fastighetsmäklare: I denna studie kommer vi att använda båda dessa begrepp som 
likvärdiga. 
 
Objekt: Med objekt avses den bostad som en säljare vill avyttra eller en köpare vill anskaffa 
 
Uppdrag: Med uppdrag avses den tjänst som säljkåren köper utav en mäklare, det vill saga att 
mäklaren får i uppdrag att sälja en bostad. 
 
Visning: Med visning menas allmänna bostadsvisningar som mäklare arrangerar på de objekt 
som en byrå har till salu. 
 
Produkt: I denna uppsats använder vi i vissa fall produkt som en synonym för tjänst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.6 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitel 1- Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det problem som vi avser att studera. Vi kommer att 
presentera syftet med studien, avgränsningar samt begreppsförklaring. 
 
Kapitel 2 – Utgångspunkter 
Här presenterar vi valet av ämne samt de förkunskaper som vi besitter. Vidare förklarar vi det 
angreppssätt, kunskapssyn samt perspektiv som vi har utgått ifrån i denna studie. 
 
Kapitel 3 – Teori 
I detta kapitel presenterar vi det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. Här 
kommer vi att beröra begrepp såsom tjänstemarknadsföring och kommunikation. 
 
Kapitel 4 – Metod 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga i de kvalitativa intervjuer som vi har 
genomfört. Vi presenterar hur vi har hanterat data samt källkritik. 
 
Kapitel 5 – Empiri 
Här presenterar vi den information och de svar som erhölls från våra respondenter. Det som 
presenteras är information kring hur de byråer som respondenterna verkar vid arbetar med 
marknadsföring. 
 
Kapitel 6 – Analys/Diskussion 
Här granskar vi och jämför det teoretiska ramverket med vårt empiriska material. 
 
Kapitel 7 – Slutsatser 
I detta avsnitt knyter vi samman analysen och drar slutsatser kring vilka 
marknadsföringsstrategier fastighetsmäklare utnyttjar i syfte att locka säljare och köpare. 
Vidare ger vi förslag på framtida studier som kan tänkas genomföras inom detta område. 
 
Kapitel 8 – Sanningskriterier 
I detta kapitel redogör vi för studiens giltighet, validitet, reliabilitet samt replikerbarhet. Detta 
för att läsaren skall kunna avgöra studiens vetenskapliga värde. 
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2. Utgångspunkter 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de utgångspunkter vi har haft inför denna studie, för 
att läsaren skall få en grund att avgöra till vilket mån våra utgångspunkter påverkat studien 
samt de slutsatser som vi har dragit. Detta är viktigt då forskare har olika förutsättningar 
som sätter en prägel på studiens resultat. 
 
2.1 Ämnesval 
I vår utbildning har vi kommit i kontakt med många ämnen inom företagsekonomi, däribland 
marknadsföring. En av författarna läser utöver företagsekonomi till fastighetsmäklare. Inom 
fastighetsmäklarbranschen är marknadsföring en viktig del då annonsering av bostäder i 
tidningar och Internet utgår dagligen eller veckovis för att hitta köpare till de objekt som 
mäklarbyrån har till salu. Eftersom vi båda läst marknadsföring och det är en viktig del inom 
fastighetsmäklarbranschen föll det sig naturligt att problematisera något inom detta område. 
Vi finner ämnesvalet intressant då det inte tidigare har gjorts liknande studier på området. 
Vidare är detta ämne relevant på grund av att det borde ligga i mäklarens ekonomiska intresse 
att ha en effektiv marknadsföringsstrategi. 

 
 

2.2 Förförståelse 
Den förförståelse som vi besitter är viktigt att belysa och redogöra för i den bemärkelse att de 
som tar del i denna studie skall kunna bedöma huruvida vår förförståelse kan ha påverkat 
studien. Förförståelse är ingenting som kan ”läggas på hyllan” utan finns hos oss hela tiden10. 
 
Greta studerar i nuläget sista terminen för att kunna registrera sig som fastighetsmäklare. I 
utbildningen ingår tio veckors praktik där det är tänkt att praktikanten skall få en god insikt i 
hur det praktiska yrket som fastighetsmäklare utspelar sig. Hedyahs erfarenhet av 
mäklartjänsten är försäljning samt köp av ny bostad. Båda författarna har studerat 
företagsekonomi upp till C-nivå, däribland ingår marknadsföring som utgör huvuddelen av 
vårt teoriblock i denna studie. Vår teoretiska förkunskap har påverkat oss till en viss del i val 
av teorier. Dock hade vi ingen teoretisk förförståelse om just tjänstemarknadsföring och detta 
tillät oss att vara mer mottagliga för olika forskare och forskningsresultat. 
 
Vidare har vi i studien utgått ifrån bland annat kurslitteratur för att få tips på hur vi kunde 
fortsätta vår sökning av teori. För att undvika att förbise, annan för oss relevant teori inom 
området, har vi använt oss av ytterligare litteratur samt vetenskapliga artiklar. Vår utbildning 
inom företagsekonomi samt fastighetsförmedling har bidragit till större delen av vår 
förförståelse. Vår förförståelse kan komma att påverka studien i det avseendet att vi kan ha en 
förutfattad mening om hur marknadsföring inom fastighetsmäklarbranschen borde fungera 
dels utifrån vår teoretiska kunskap, som vi tillskansat oss under våra studier, samt vår 
erfarenhet från branschen vid köp av bostad samt praktik. Våra förutfattade meningar om 
branschen kan leda till att vårt tänkande blir begränsat och bidrar till att viktiga aspekter 
förbises. Vidare har Gretas erfarenhet av praktik inom en byrå varit mycket gynnande för 
studien eftersom hon känner till hur mäklartjänsten fungerar och därigenom har 
konstruerandet av intervjumanualen till viss mån underlättats. 
 

                                                
10 Holme och Solvang 1997, 150 ff 



 

2.3 Kunskapssyn 
Då vi i vårt syfte uttrycker att vi avser skapa en förståelse för hur fastighetsmäklare 
kommunicerar till bostadssäljare och köpare har vi antagit en hermeneutisk utgångspunkt. 
Med en hermeneutisk utgångspunkt kommer vår undersökning att vara deskriptiv då vi 
huvudsakligen kommer att beskriva den verklighet som vi ser. Vi som hermeneutiker tolkar 
människors handlingar utifrån dess sociala kontext samt ser kunskap som en aktiv process där 
människan är deltagande.11 Eftersom vår studie till största del grundas på empiriska studier i 
form av kvalitativa intervjuer är vi införstådda med att även de intervjuade respondenternas 
kunskapssyn kommer att påverka utfallet av studien. Var och en av våra respondenter är 
påverkade av sin individuella bakgrund, utbildning och ställning inom det 
fastighetsmäklarföretag som denne är verksam. Vår förförståelse kan bildligt sätt beskrivas 
som ett par glasögon vilka påverkar vårt sätt att se på verkligheten vilket i förlängningen 
påverkar vår kunskapssyn. Eftersom en av författarna i skrivande stund studerar till 
fastighetsmäklare har det medverkat till förförståelsen och en insyn i branschen vilket kan ha 
påverkat utformningen av intervjufrågor och därmed det empiriska materialet.   
 
2.4 Perspektiv 
Vårt perspektiv i denna studie kommer uteslutande bestå av ett fastighetsmäklarperspektiv. 
Detta eftersom vi vill studera vilka strategier mäklarna använder för att locka 
bostadssäljare/köpare. Givetvis finns det ytterligare perspektiv att utgå ifrån i studien 
exempelvis köparens eller säljarens perspektiv. Vi har dock valt mäklarens perspektiv då det 
är mäklaren som utformar sin strategi för att marknadsföra sig mot kunden. Att utgå från 
kundens perspektiv, i denna frågeställning, skulle inte ge oss djupare förståelse för mäklarens 
val av marknadsföringsstrategier.   
 
2.5 Angreppssätt 
Vi har antagit ett deduktivt angreppssätt i vår studie då vi utgår från allmänna teorier för 
utformning av vår intervjumanual. Med ett deduktivt angreppssätt förstås att forskaren i en 
studie utgår från befintlig teori och applicerar dessa på det område som skall studeras, samt 
genom insamlat empiri studera om detta är förenligt med verkligheten.12 Den mest 
traditionella ansatsen, enligt Bryman, i en kvalitativ metod är att anta ett induktivt 
angreppssätt.13 Med ett induktivt angreppssätt menas att forskaren genererar teori utifrån den 
empiriska undersökningen.14 Bryman menar dock att det finns både kvalitativa studier som 
inte generar någon teori och liknande studier som utgår från teori.15  
 
Vårt angreppssätt innebär att vi utgår från generella teorier för att sedan analysera vårt 
empiriska material utifrån dessa. Med detta angreppssätt ämnar vi, i jämförelsen mellan teori 
och empiri, att finna specifika drag i mäklarens marknadsföringsstrategier som teorin om 
tjänstemarknadsföring inte beaktar. Detta leder till att vi har ett deduktivt angreppssätt med 
induktiva tendenser. Eftersom vi inte har mycket kunskap om mäklarbranschens 
marknadsföringsstrategier finner anser vi det som naturligt att utgå ifrån en teoretisk 
referensram. Vidare är detta angreppssätt lämpligt då vi i vissa fall har ett kritiskt 
förhållningssätt i analys i jämförelse mellan teori och empiri samt vill utveckla och ge råd på 
åtgärder som kan effektivisera mäklarbranschen marknadsföringsstrategier. 
 
                                                
11 Bryman 2001, 370-371, 466 
12 Jacobsen 2002, 34-35 
13 Bryman 2001, 35 
14 Jacobsen 2002, 35 
15 Bryman 2001, 35 



 

 
2.6 Insamling och val av teorier 
Vår huvudsakliga informationskälla har varit Umeå Universitetsbibliotek och dess digitala 
bibliotek där vi både har sökt böcker samt artiklar för att hitta material. De svenska sökord 
som vi främst använt är; relationsmarknadsföring, tjänstemarknadsföring, kommunikativ 
teori. De engelska sökord vi främst använt är; communication strategy, communication 
theory, relationshipmarketing och service marketing. Sökning av information har varit en 
utmaning då många sökord inte gett önskat resultat. På grund av dessa svårigheter med 
sökningen använder vi oss av Philip Kotlers, Principles of Marketing samt Christian 
Grönroos, Marknadsföring i Tjänsteföretag för att få uppslag på nya referenser. De teorier vi 
har valt att använda i denna studie utgörs av kommunikationsteori samt 
kommunikationsstrategi. Dessa teorier utgör det ramverk inom vilket vi kommer att verka i 
denna studie. Inom detta ramverk har vi valt att inkludera relationsmarknadsföring och 
tjänstemarknadsföring som är relevanta teorier för vårt ämnesval. Det är viktigt för en 
fastighetsmäklare, som verkar inom en tjänstebransch, att skapa goda relationer till sina 
kunder vilket gjorde valet av teorier naturligt för oss. Då vi i denna studie vill skapa förståelse 
för vilka strategier en fastighetsmäklare använder i sin marknadsföring och vi inte funnit 
någon teori som behandlar just detta område har vi valt att utgå från generella teorier.  
Eftersom att vi utgår ifrån många etablerade teoretiker och författare16 anser vi att vi får en 
bättre grund samt trovärdighet att basera vår studie på. I tidigare forskningsstudier som vi har 
tagit del av har många referat till de författare som vi valt för vår studie och därmed anser vi 
att vår sökning av teorier är tillräcklig. Några av våra utvalda teorier kommer att illustreras 
med modeller för att underlätta förståelsen och syftet med teorin.  
 
2.7 Källkritik 
Det är viktigt som forskare att kritiskt granska de källor som man använder i en studie.17 
En del av de forskningsarbeten som vi har utgått ifrån i vår studie kommer från mitten av 90-
talet. Dessa studier kan anses vara föråldrade då nya studier hela tiden utkommer. Dock 
återfinns dessa forskare även i nyare studier som vi använt och därmed anser vi dessa studier 
att vara relevanta och användbara i vår studie. Exempel på dessa studier är exempelvis 
Grönroos 1996 samt Gummesson 1998. 
 
En del teori har använts ifrån Philip Kotlers, ”Principles of Marketing”. Detta kan anses vara 
en otillförlitlig källa i den aspekten att Kotler sammansatt boken med andra forskares studier 
och inte presenterad några egna forskningsresultat. Men vi har till det mån som varit möjligt 
återgått till original källor. I de fall vi inte lyckats har vi referat till Kotlers bok. Vi är 
medvetna om att det till ett visst mån kan sänka studiens vetenskapliga anknytning. Dock 
anser vi även att vi till en viss grad begränsat detta genom att basera större delar av teorin på 
studier av erkända forskare, såsom Grönroos, Gummesson och Shultz. 

                                                
16 Exempelvis Don Shultz och Cristian Grönroos 
17 Ejvegård 2002, 9 ff 



 

3. Teori 
 
Inledningsvis presenteras motivet till valet av teorier därefter följer en beskrivning av de 
valda teorierna. Till en början presenteras tjänstens karakteristika med en efterföljande 
diskussion och vårt ställningstagande. Vidare presenteras Grönroos; Kundrelations Livscykel 
samt de delar som utgör ett tjänsteerbjudande. Därefter följer ett avsnitt om 
Marknadsföringskanaler som beskriver hur man kommunicerar tjänster och produkter till 
kunder.    
 
3.1 Val av teorier 
Vi har valt i vår studie att utgå från generella teorier inom marknadsföring då vi finner dessa 
som applicerbara analysverktyg. Detta då vårt empiriska material skall analyseras genom 
jämförelse med dessa teorier. De tidigare studier som är gjorda inom området 
fastighetsmäklarbranschen syftar till att öka förståelsen för de inköpskriterier som ligger till 
grund för valet av fastighetsmäklare. Vidare finns det studier som redovisar prisutvecklingen 
inom branschen men vi har inte funnit någon studie inom området som behandlar 
fastighetsmäklarnas marknadsföringsstrategier. Vi har däremot funnit studier och teorier som 
behandlar området marknadsföring av tjänster generellt samt teorier som beskriver vilka 
grundläggande egenskaper en tjänst har. Vidare har vi funnit teorier om hur en tjänst kan 
marknadsföras, genom vilka kanaler samt hur den kan kommuniceras. Det är dessa som 
kommer att utgöra vårt teoriblock i uppsatsen och kommer att presenteras nedan. Teorierna 
presenteras enligt följande: VAD är en tjänst, NÄR skall tjänsten kommuniceras samt HUR 
skall den kommuniceras. För att kunna identifiera kunden är det ytterst viktigt att veta VAD 
den specifika tjänsten och dess delar innebär, det vill säga tjänstens karaktäristika. Vidare är 
det av vikt att veta NÄR en tjänst skall kommuniceras eftersom kunden har olika behov vid 
olika tidpunkter det vill säga att kunden kan befinna sig i olika skeden i kundrelationens 
livscykel. HUR tjänsten sedan kommuniceras bygger på vilket skede som kunden befinner sig 
i samt vad tjänsten och dess delar innebär. Dessa teorier finner vi är relevanta då vi ämnar få 
en djupare förståelse för mäklarens tjänst, kunder samt marknadsföringsstrategier.  
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3.2 Tjänsteerbjudandet (VAD) 
Enligt Grönroos består ett tjänsteerbjudande av ett grundläggande tjänstepaket som innefattas 
av tre delar, kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. Kärntjänsten i tjänstepaketet utgörs av det 
behov som finns på marknaden och som företaget skall tillfredställa åt sina kunder. I vår 
studie utgörs kärntjänsten av att det finns människor som vill ha hjälp med att sälja sin bostad. 
Det är detta behov som utgör grunden till företagets existens på marknaden. En bitjänst enligt 
Grönroos utgörs av de delar av tjänsten som möjliggör utnyttjandet av kärntjänsten. Bitjänster 
är nödvändiga för att kunden skall kunna nyttja företagets kärntjänst. Stödtjänsten i 
tjänstepaketet är ämnad att verka som konkurrensmedel. Stödtjänsten är alltså till för att locka 
kunder att använda tjänsten och utgör det mervärde som kunden får genom att nyttja 
företagets tjänst. I vårt fall kan stödtjänsten vara att fastighetsmäklaren tillhandahåller 
flyttstädning, flyttbil eller homestaging till den kund som anlitat byrån. En mycket vanligt 
förekommande stödtjänst inom branschen är att deklarera åt kunden. Dessa tre delar i 
tjänstepaketet utgör enligt Grönroos den tekniska kvaliteten på en tjänst. Den tekniska 
kvaliteten beskriver vad en kund kommer att erhålla vid köp av tjänsten.18 
 
• Kärntjänst 
• Bitjänst 
• Stödtjänst 

 
Grönroos anser att tjänsteerbjudandet bör vidareutvecklas till det så kallade utvidgade 
tjänsteerbjudandet. Det utvidgade tjänsteerbjudandet inkluderar både vad kunden kommer att 
erhålla i form av den tekniska kvaliteten samt hur kunden upplever interaktionen mellan 
köpare och tjänsteerbjudare i form av den funktionella kvaliteten. För att kunna tillhandahålla 
ett utvidgat tjänsteerbjudande bör tre företeelser planeras, tjänstens –tillgänglighet, -
interaktioner samt –kundmedverkan. Till att börja med bör företagets tjänsteerbjudande göras 
tillgängligt för kunderna i form av ett tillgänglighetssystem som utformas för att på det mest 
effektiva sätt göra företaget lättillgängligt för kunderna. Detta kan enligt Grönroos uppnås 
genom att hålla med kundvänliga öppettider, kunnig personal, lättillgängligheten samt fin 
exteriör och interiör på betjäningsstället. Vidare bör interaktionerna mellan företagets resurser 
och kunden utvecklas. De resurser som kunden interagerar med är kontaktpersonal, system 
och fysisk-tekniska resurser. Grönroos menar att det är viktigt för ett företag att ha kontroll 
över alla dessa interaktioner för att den upplevda totalkvaliteten på tjänsten både tekniskt och 
funktionellt skall uppfattas som god. Interaktionen med företaget skall vara så lättillgänglig, 
lättförståelig och attraktiv som möjligt så att kunden på ett enkelt sätt kan inordna sig i 
företagets arbetssätt och system. Den tredje komponenten i det utvidgade tjänsteerbjudandet 
som bör planeras är kundens medverkan i tjänsteproduktionen. Eftersom kunden oftast 
medverkar under själva konsumtionsprocessen är det viktigt att tillhandahålla information till 
kunden om de situationer som uppstår under tjänsteförloppet. Detta för att inte lämna kunden 
ovetande och frågande vilket kan skapa ett oönskat tillfälle för negativ markandsföring för 
företaget. Om dessa tre delar, ur kundsynpunkt, fungerar bra upplevs troligen företagets 
totalkvalitet även som bra.19  
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3.2.1Tjänstens karaktäristika 
Inom tjänstesektorn är det inte ovanligt att företag misslyckas med att marknadsinrikta sin 
verksamhet. Detta för att tjänsteföretag i många fall applicerar kunnande från varusektorn om 
organisation och marknadsföring då tjänstesektorn lider brist på tjänsteanpassad kunskap 
inom dessa områden. Tillämpningen sker ofta utan att ifrågasätta om detta förfarande alls är 
möjligt då branscherna faktiskt skiljer sig åt20. Det som skiljer tjänster från varor brukar ofta 
framställas som fyra karaktäristika21. Dessa fyra utgörs av immaterialitet, samproduktion, 
heterogenitet samt förgänglighet och borde vara grundläggande kunskap för ett 
tjänsteföretags marknadsföringsåtgärder. Detta för att det har visat sig kunna medföra en 
avsevärd skillnad i förståelse för marknadsföringsfunktionens uppgifter och förutsättningar 
samt för företagets marknadsorientering.22 
 
•        Immaterialitet 
•        Samproduktion 
•        Heterogenitet 
•        Förgänglighet      
  
Immaterialitet ger att en tjänst är abstrakt det vill säga inte påtaglig. En tjänst kan till följd av 
detta vara svårbeskriven vilket gör det komplicerat men nödvändigt att konkretisera 
tjänsteerbjudandet i marknadsföringen. Tjänsten utgörs av handlingar och processer vilka 
bara kan existera vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsperiod. 23 Eftersom det kan vara 
svårt att konkretisera en tjänst kan det medföra svårigheter för en kund att bedöma värdet av 
en tjänst innan ett beslut om köp har fattats. För att skapa sig en uppfattning om värdet på en 
tjänst finns det olika sätt att tillgodose sig information innan ett köp kommer till stånd. 
Genom att läsa annonser som marknadsförs i olika kanaler samt genom samtal med personer 
i sin omgivning kan kunden bilda sig en uppfattning. På grund av tjänsters abstrakta 
karaktäristika är det vanligt att konsumenten rådfrågar personer i sin omgivning inför ett köp. 
Vidare tenderar kunden till att fästa större vikt vid att personkemin skall stämma samt att 
förtroende finns till den som tillhandahåller en abstrakt tjänst än vid köp av exempelvis en 
tvättmaskin. 24    
 
Med Samproduktion menas att produktionen, leveransen, konsumtionen och 
marknadsföringen sammanfaller i en tjänst. Detta utgör de mest framstående karaktärsdraget 
för en tjänst.25 Gummesson betonar att det är den simultana produktions- och 
konsumtionsprocessen som utgör grunden till relationen mellan kunden och företaget. Vilket 
medför att det är genom denna samproduktion som grunden läggs för företagets 
relationsmarknadsföring. Eftersom det är genom denna interaktion som intryck och 
upplevelser av företaget föds.26   
  
Med Heterogenitet avses att en tjänst kan variera både i utförande samt resultat. Eftersom 
kunden betraktas som medproducent eller deltidsanställd i aktiviteten eller processen 
påverkar denne utformningen av tjänsten med sina unika krav och sitt handlande27. Detta 
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medför att standardisering av erbjudande, utförande samt resultat av en tjänst är i princip 
omöjligt då kunden påverkar tjänsteutförandet i så stor omfattning. Grönroos menar i likhet 
med Gummesson att kunden har två roller både som konsument och produktionsresurs.28 29 
Med Förgänglighet menas att en tjänst endast existerar under en viss period. En tjänst utgörs 
av en aktivitet eller process. Under produktionsprocessen skapas själva tjänsten och då denna 
process är över upphör tjänsten att finnas till. Med detta medförs att det i många fall kan vara 
svårt att lagra en tjänst. Istället är det många tjänsteföretag som lagrar kunder i ett register för 
att kunna tillhandahålla det som efterfrågas den gången man har möjlighet att tillgodose detta 
behov. 30  
  
Dessa fyra karaktäristika för en tjänst framställs i litteraturen som den grundläggande 
skillnaden mellan en tjänst och en vara. Bland andra Grönroos framhåller skillnaderna som 
grundläggande och viktig kunskap för ett företag att känna till om sitt tjänsteutbud. Detta för 
att kunskapen om vad som tillhandahålls i tjänsteerbjudandet påverkar utformningen av 
marknadsföringens budskap samt de åtgärder som vidtas i marknadsföringen. Det finns dock 
en annan uppfattning inom forskningen som finner dessa karaktäristiska som förlegade 
uppfattningar om skillnaderna mellan varor och tjänster. Till skillnad från bland andra 
Grönroos finner dessa strömningar inom forskningen att de tidigare skillnaderna mellan varor 
och tjänster numer är utsuddade och en gemensam front för varor och tjänster har istället tagit 
plats. Vargo och Lusch har i flera artiklar argumenterat för ett nytt synsätt där varor och 
tjänster bör ses som en enad front. I detta synsätt ses tjänsten utgöra grunden för 
marknadsföring av både varor och tjänster. Vargo och Lusch menar att tjänster inte möter 
annorlunda eller unika utmaningar i marknadsföringen jämfört med varor. Därav finner de 
ingen anledning att särskilja dessa två. De beskriver att marknadsföringen har sin bakgrund i 
industrin som producerar varor. Kunskap om marknadsföring inom industrin har 
implementerats på tjänstebranschen då ingen eller lite kunskap om tjänstebranschen fanns att 
tillgå. De senaste åren har kunskap tillkommit kring marknadsföring inom tjänstesektorn. Det 
är denna kunskap som Vargo och Lusch vill att både varor och tjänster skall omfattas av när 
de menar att skillnaderna numer är utsuddade och tjänstens karakteristika inte längre är 
tjänstespecifik. En orsak som de framhåller är att varor blir allt svårare att differentiera till 
skillnad från tidigare vilket medför att det som omger varan får större betydelse. Detta menar 
Vargo och Lusch suddar ut skillnaderna mellan varor och tjänster då ett varuutbud alltmer 
liknar en tjänst.31 
 
Forskaren Bernd Strauss ställer sig kritisk till detta synsätt som Vargo och Lusch framhåller 
som det nya paradigmet. Strauss menar att om det nya paradigmet skulle vara rådande skulle 
nödvändig och viktig servicespecifik kunskap gå förlorad. Strauss menar i sin artikel att 
Vargos och Lusches nya synsätt bidrar med intressant information och kunskap om 
varusektorn men det går inte att frångå det gamla synsättet då relationen och interaktionen 
mellan kunden och säljaren är en del som inte finns i så stor utsträckning inom varusektorn. 
Vidare skriver Strauss i sin artikel att sannolikheten för samproduktion inom varuhandeln 
förekommer i betydligt mindre utsträckning än inom tjänstebranschen. Strauss menar att det 
är svårt eller näst intill omöjligt att skilja mellan produktion och konsumtion av en tjänst 
vilket däremot inte är så svårt inom industrin. Tjänstebranschens karakteristika kvarstår enligt 
Strauss att vara specifika för branschen vilket ger specifika utmaningar för tjänster inom 
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marknadsföringen. Dessa branschspecifika utmaningar ger således branschspecifik kunskap 
som är viktig att känna till för att lyckas som tjänsteföretag.32  
 
Vi sållar oss till de strömningar som menar att de fyra karakteristika för en tjänst, som 
tidigare presenterats, är viktiga för ett företag att känna till. Detta för att de utgör en grund för 
utformningen av tjänstemarknadsföringen. Framförallt finner vi dessa karakteristika som 
viktiga för det område som vi skall studera då fastighetsmäklartjänsten utgör en abstrakt 
tjänst och ju mer abstrakt en tjänst upplevs av kunden desto tydligare behöver ett företag vara 
i sin marknadsföring. Likt Grönroos tror vi att det är nödvändigt för ett tjänsteföretag att 
känna till vad tjänsten som tillhandahålls innebär och utifrån det utforma budskapet som skall 
kommuniceras. Många företag inom fastighetsmäklarbranschen verkar till synes inte vara 
medvetna om vad de tillhandahåller då den mesta marknadsföringen riktar sig till köpare och 
till synes enbart kommunicerar vilka hus som finns till salu. Med vetskapen om det verkar 
branschen till största del implementera kunnande om marknadsföring från varusektorn då det 
pumpas ut annonser i olika kanaler om de objekt som finns till salu att köpa.  
 
3.3 Kundrelationens livscykel (NÄR) 
Ett tjänsteföretag som arbetar med kundrelationer bör ta i beaktning att olika 
konkurrensmedel är viktiga att betonas i olika skeden under kundrelationens livscykel. 
Grönroos menar att marknadsplaneringen i ett tjänsteföretag borde utgå från kundrelationens 
livscykel för att på ett effektivt sätt möta kunden i de olika skeden som relationen genomgår. 
Här bör det tydliggöras vad marknadsföringsåtgärderna är ämnade för. Är marknadsföringen 
tänkt att kommunicera till nya potentiella kunder som ännu inte känner till företaget eller är 
syftet att bibehålla relationer till redan befintliga företagskunder. Enligt Grönroos beskrivs 
tjänsteföretagets kundrelationer genomgå tre skeden. Utvecklingen av kundrelationen är 
beroende av hur marknadsföringsåtgärderna är utformade under de olika skedena i 
kundrelationens livscykel. De olika skedena utgörs av:33  
  
•        Initialskede  
•        Köpprocess  
•        Konsumtionsprocess 
  
Det första skedet som är det så kallade Initialskedet är då företaget skall försöka skapa ett 
intresse på marknaden för företaget och de tjänster som erbjuds. Om de 
marknadsföringsåtgärder som företaget valt lyckas har ett intresse för företaget skapats men 
om dessa misslyckats har istället ett missnöje uppstått och företaget förlorar för tillfället de 
potentiella kunderna. Det andra skedet i livscykeln är köpprocessen. Det är under detta skede 
som företaget skall avge löften som kunderna attraheras av och godkänner för att fatta ett 
positivt köpbeslut. De löften som under detta skede avges måste vara kommunicerade på rätt 
sätt och vara rätt för köparen samt vara realistiska att infria för att inte bryta livscykeln. Det 
tredje skedet i livscykeln kallas för konsumtionsprocessen och det är då som kunden 
konsumerar det som köpts. Kundens upplevelse av nöjdhet är i detta skede avgörande för om 
livscykeln nu kommer att brytas eller om det ges möjlighet för en bestående relation som 
resulterar i ett eventuellt återköp. Kundnöjdheten är beroende av om det förväntningar och 
löften som fanns i de tidigare skedena upplevs som motsvarade i detta konsumtionsskede. 
Om företaget sköter marknadsföringen på ett bra sätt under detta skede ökar 
återköpssannolikheten samt möjligheten till merförsäljning. Om företaget istället misslyckas 
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med marknadsföringen bryts livscykeln och företaget har fått en missnöjd före detta kund.34 
Detta kan leda till köpmotstånd och profilförsämring då denne missnöjde kund kan generera 
negativ word-of-mouth. Om ett företag hanterar sina kundrelationer på ett bra sätt under hela 
livscykeln bidrar det till att företaget kan i större utsträckning rikta sig till redan befintliga 
kunder och med det minska sina marknadsföringskostnader. 35    
 
 
3.4 Vad är kommunikation? (HUR) 
 

”All kommunikation handlar om att skapa och utväxla mening eller 
betydelser mellan människor.”36 

 
Kommunikation uppstår när två individer är interaktiva med varandra, dvs. när de delar 
meningar och kommer fram till en gemensam förståelse. Det är ”… ett utbyte av meddelanden 
mellan sändare och mottagare.”37  Ett exempel på detta är när en kund tar ett initiativ och ber 
om en tjänst eller om hjälp och säljaren står till kundens förfogande, ger respons. Detta 
meningsutbyte av initiativ från kundens sida och respons från säljarens sida pågår ända tills 
kunden och säljaren har nått en gemensam förståelse. Dock behöver ett initiativ inte vara från 
kund, en säljare kan också starta en kommunikation med en kund genom att ge förslag eller 
andra tips som leder till att kunden då ger respons genom att agera därefter (merförsäljning).38 
 
3.5 Kommunikation 
Kommunikation mellan företag och kunder har kommit att bli allt viktigare för dagens 
företagare och det är trots allt en central del i tjänsteverksamhet.39 Nya undersökningar visar 
att globalt sätt kommer kommunikation, och framförallt integrerad marknadskommunikation 
vara ett krav av och för företag.40 
  
Tre relationer berörs inom tjänsteverksamhet och två av dessa har en direkt och avgörande 
effekt på marknadsföring. Kommunikation uppstår vid själva tjänsten, det vill säga mellan 
kund och personal men det uppstår även mellan kund och företag. Här spelar marknadsföring 
en stor roll, dvs. vad man som företag förmedlar till kunder. Den tredje och även den en viktig 
kommunikation samspel inom företaget är den mellan personal och arbetsledare. Dessa tre 
relationer benämns interaktiv kommunikation, extern kommunikation samt intern 
kommunikation.41 Det är väldigt vanligt att företag tar hjälp av t ex reklambyråer eller PR-
byråer för att förmedla rätt information och meddelande till sina kunder. Reklam byråer och 
PR byråer hjälper företag att utforma den rätta kommunikationsstrategin genom att använda 
de rätta kommunikationskanalerna. Kommunikation har blivit så viktigt att det inte längre är 
en fråga om ett företag bör ha effektiv kommunikation, utan HUR mycket energi och pengar 
skall läggas ner på att skapa just det.42 
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3.6 Marknadsmixen och de fyra P: n 
Marknadsmixen och de fyra P: n som utgörs utav pris, promotion, plats och produkt är den 
vanligaste formen av marknadsföring. Detta har sedan 1960-talet varit den vanligaste formen 
att utgå ifrån när man velat utforma en marknadsföringsstrategi. Marknadsmixen 
introducerades för första gången utav Neil Borden på 1950-talet, då bestod mixen utav en lista 
över marknadsföringsvariabler som senare blev någonting som alla världen marknadsförare 
och akademiker hakade på.43 
 
3.7 Det Nya Kommunikationslandskapet 
För ett par årtionden sedan var masskommunikation och marknadsmixen det vanligaste sätten 
att nå ut till kunder och berörda till företaget sedan introduktionen för nästan 40 år sedan.44 
Det var helt enkelt standardiserade produkter som effektivt såldes till konsumenter genom 
masskommunikationsstrategier. Skiftet till det nya millenniet har skapat andra förutsättningar. 
Konsumentbeteende har förändrats, de stora massmarknaderna har blivit fler mindre 
marknader och den gamla masskommunikationen har tvingats byta inriktning mot mer 
segmenterad marknadsföring.45 Det handlar om att fokusera på kunden och att skapa en 
relation till denne.46 Den ständigt växande och utvecklande teknologin tillåter företagen att 
mycket enklare ha översikt över det konsumenterna vill ha. I och med att det 
konkurrenskraftiga landskapet snabbt förändras och blir allt hårdare47 måste företagen komma 
på nya innovativa lösningar på hur man ska kommunicera med kunder. 
     
Denna förändring i kommunikationsmiljön måste företagen ta hänsyn till och därmed förändra 
sin produktionsmix och komma på nya sätt att nå ut till konsumenter via media. De vanligaste 
kommunikationskanalerna är mänsklig interaktion, TV, radio och tidningar men deras 
betydelse och effektivitet minskar på grund av uppkomst av ny teknologi48 som till exempel 
Internet.49 
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3.8 Kommunikationsprocess 
För att framgångsrikt integrera de olika kommunikationskanalerna som finns tillgängliga för 
företagen måste de bestämma vilken målgrupp de vill rikta sig mot. Vidare måste utforma 
effektiva meddelanden som de vill förmedla till kunden.50 Modellen nedan är sammanställd 
av Grönroos baserad på diskussionen ovan.51 
 
 

 
 
 
Kommunikationsprocessen handlar om att förvalta konsumentens relation på lång sikt52, 
konsumenter skiljer sig åt och har därmed olika behov och smak. Det är viktigt att företaget 
öppnar kommunikationskanalerna, det måste fungera från båda hållen, det handlar inte bara 
om hur företaget når ut till kunder men hur kunder kan nå företaget.53 
 
För att uppnå effektiv kommunikation krävs det att förstå HUR kommunikation fungerar. 
Bland de två viktigaste elementen består av meddelare/sändare och mottagare, med andra ord 
företaget och konsumenten. Inom gruppen sändare ingår alla parter som på något sätt påverkat 
meddelandet. Exempelvis medlemmar inom företaget som har framfört iden eller reklambyrån 
som skapat meddelandet. Alla dessa räknas som sändare på ett eller annat sätt. Två andra 
viktiga element som också är kommunikationskanaler är mediet och meddelandet.54  
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Termen meddelade innefattar tre olika element; 
 
• Olika bilder, symboler och ord som används i det som förmedlas  
• Det budskap som sändaren har i åtanke med sitt kommunikationsinitiativ samt  
• Det som mottagaren uppfattar av meddelandet och dess innehåll. 55 

 
Mediet är den metod som används för att sprida meddelandet från sändare till mottagare. 
De resterande elementen; koda, avkoda, reaktion och feedback är uppståendet och resultatet 
utav användningen av kommunikationskanalerna. Det sista elementet i modellen är störningar 
och dessa uppstår genom att man missar viktiga aspekter och nyckelfaktorer i ett reklaminslag 
som leder till konsumenten blir distraherad.56 
 
3.9 Kommunaktionskanaler 
En sändare måste besluta hur ett meddelande skall förmedlas. Till dennes förfogande finns 
olika kommunikationskanaler tillgängliga. Dessa delas vanligtvis upp i två olika delar, 
personlig och opersonlig kommunikationskanal57 men kallas även interaktiv och extern 
kommunikation.58 
 
Personlig kommunikationskanal (interaktiv) 
Olika kommunikationskanaler finns tillgängliga för de i tjänstebranschen. I denna ingår bland 
annat mänsklig interaktion. Som en säljare är den mänskliga interaktion med kunden väldigt 
viktig eftersom att det är den kommunikation som sätter igång tankegångarna. Vilka 
föreställningar kunden får av säljaren eller företaget beror helt och hållet på vad som 
förmedlas/kommuniceras till denne. Denna kommunikationskanal fungerar precis som det 
låter. För att personlig interaktion skall kunna genomföras måste två personer eller flera 
kommunicera direkt med varandra, det vill säga ansikte mot ansikte men även över telefon 
eller chatt. Denna form av kommunikationskanal är effektiv då den tillåter personlig 
kommunikation samt direkt feedback.59 
 
Opersonlig kommunikationskanal (extern) 
Denna kommunikation är den motsatta till den föregående. Här sker kommunikation inte 
ansikte mot ansikte utan genom andra sätt såsom media, tidningar, tv eller andra sätt som 
information och kunskap sprids om en produkt som inte är en direkt handling av företaget. 
Denna kommunikationskanal kallas word-of-mouth. Det är helt enkelt konsumenter som har 
produkten och berättar för vänner och familj om den eller så kan det vara anställda på 
företaget som talar om produkterna till familj, vänner och grannar. Denna 
kommunikationskanal är väldigt viktig då den kan påverka en stor del av en konsuments 
beslut om att köpa en produkt.60 Detta speciellt hos produkter som är dyra exempelvis bilar 
eller hus då konsumenten gärna tar råd från dem med erfarenhet.61  
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3.10 Integration Av Kommunikationskanaler 
Kunden funderar aldrig kring hur denne får information om ett företag, oavsett om det 
kommer från TV, radio, tidning eller Internet. All information, oavsett hur den kommuniceras 
är detsamma för konsumenter.62 Dock är det viktigt för företag att inte förvirra konsumenter 
genom att ha dubbla budskap eller olika information genom olika kommunikationskanaler. 63 
Därför är det väldigt viktigt att företaget integrerar de olika kommunikationskanaler så att all 
information är enhetlig och överensstämmande med företagets mål och visioner.64 I och med 
förändring i kommunikationslandskapet har reklam och marknadsföring kommit att bli 
stillsammare, målet är endast att göra respondenten medveten om en produkt. Det är vanligt 
att företag använder sig av exempelvis humoristiska inslag för att uppmärksamma potentiella 
kunder.65 
  
Stora företag består av olika områden och varje område ansvarar för sin egen marknadsföring. 
Detta kan bistå med problem då ansvariga för olika områden inom ett företag kan ha olika 
åsikter om hur mycket pengar som skall satsas på kommunikation.66 Ett första steg mot en 
integrerad marknadskommunikation är att upplysa föreståndarna inom ett företag om 
fördelarna med en effektiv kommunikation.67 Det har blivit allt vanligare samt viktigare att 
olika departement inom ett företag arbetar med att integrera kommunikationen, så att en 
enhetlig bild av företag, produkter och varumärke förmedlas till konsumenter.68 Alla områden 
såsom promotionaktiviteter, stora kampanjer och produktlivscykel bör integreras för att ge en 
starkare och bättre promotionmix inför framtiden.69 Exempelvis kan det vara dumt att införa 
en promotionkampanj på en vara som är i slutet på sin livscykel. Det är också allt vanligare att 
företag utser en ansvaring som tar hand om integrationen av alla kommunikationskanaler. På 
så sätt blir det lättare att hantera en bra kommunikationsstrategi. 

3.10.1 Att utforma en effektiv integrerad marknadskommunikation (IMC) 
Det är viktigt för ett företag att sända ut enhetlig information till konsumenter då det finns 
flera kommunikationskanaler. Det finns en risk att konsumenten blir förvirrad om denne får 
två olika budskap/meddelanden av sändaren. Det är ytterst viktigt att företaget engagerar sig i 
denna fråga och försöka integrera all kommunikationskanaler så de är överensstämmande 
annars finns det risk för konsumenten får en negativ bild av företaget.70 Dock finns det dem 
som anser att IMC (Integrated Marketing Communications) är ungefär samma 
kommunikationsprocess som den tidigare traditionella marknadskommunikationen.71 72 Men 
hur kan ett företag arbeta med att integrera sina kommunikationskanaler? IMC processen har 
sin utgångspunkt hos kunden, vilket ger att arbetet utgår från kunden för att forma övertalande 
marknadskommunikation.73 
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IMC processen 
Denna process bör börja med att integrera företagets kommunikationsbudget. Företaget bör 
enligt teorin sammanföra alla kostnader för de olika kommunikationskanalerna och 
departement och utföra en gemensam budget. Eftersom denna process och kommunikation 
överhuvudtaget handlar om att övertala kunden till att göra ett köp kan det vara attraktivt för 
ett företag att veta om kommunikation mellan företag och kund är effektivt och fungerar. 
Därför är det viktigt att företaget inom alla dess departement har gemensamma mätvariabler 
för att få en bättre bild över kommunikationens effektivitet. Kommunikation uppstår inte 
endast med kund, ett företag kommunicerar med så många andra med intresse utav företaget. 
Exempel på dessa är personal, aktieägare, investerare och dessa bör beaktas i planeringen av 
kommunikationen. Som ansvarig för markandskommunikation är det viktigt att hela tiden 
utgå ifrån hur kunden vill bli kommunicerad med. Det är en fördel att mäta effektiviteten av 
kommunikation med kunden vid varje tillfälle, oavsett om det gäller personlig kontakt eller 
utseende av produktemballage. Då ser företaget vilka kommunikationskanaler som fungerar 
effektivt. Det är viktigt att den marknadsföringsansvarige söker efter områden där 
kommunikation kan vara effektivt, både extern och internt. Det är viktigt att hålla koll på 
trender och även känna till svagheterna och styrkerna hos företagets olika 
kommunikationsfunktioner. Om företaget känner till sina svagheter och styrkor är det lättare 
att utforma en plan som matchar företagets mål och intentioner med74 
marknadskommunikation. Allt detta blir lättare om företaget utser en ansvarig för IMC som 
kan se till att alla kommunikationskanaler integreras samt att integrera den lokala och den 
globala marknadskommunikationen.75 Det finns dem som påstår att integration av 
kommunikation sker oavsett om företaget vill så eller ej. Konsumenter som tar emot all 
kommunikation kommer på egen hand att integrera den information som dem får. Detta kan 
utspela sig i tre olika ordningar; 76 
 

1. Konsumenten integrerar det som kommunicerats på det sätt som företaget hade 
planerat. 

2. Konsumenten väljer att ignorera eller förbise det som kommuniceras. 
3. Konsumenten integrerar det som kommunicerats, dock på ett sätt som inte var 

företagets avsikt och kan därmed leda till en negativ syn av företaget.77 
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3.11 Formulera en Marknadsföringsplan/kommunikationsplan 
Ett allt viktigare syfte med marknadsföring är att informera existerande och potentiella kunder 
om tjänster samt dess fördelar. Det är ett led i företagens strategi att locka nya kunder samt att 
bibehålla relationen med befintliga kunder genom att konstant tillhandahålla dessa med 
uppdaterad information.78 För att företag skall kunna skapa en bra marknadsföringskampanj 
måste målet med denna vara tydligt. En metod Lovelock presenterar och som kan vara ett sätt 
för företag att planera sin marknadsföring är genom de fem W: en, Who, What, How, Where 
och When.79 
 

1. Företaget måste först fastställa VEM som marknadsföringen skall riktas mot (Who) 
2. Sedan måste beslut tas om VAD som skall förmedlas genom marknadsföringen och 

vad skall detta uppnå? (What) 
3. Det är även viktigt att fastställa HUR budskapet skall kommuniceras? (How) 
4. Vidare även VAR budskapet skall förmedlas (Where) 
5. När alla beslut ovan tagits måste man fastställa NÄR marknadsföringen skall 

genomföras. (When) 
 
 

3.11.1 Målet med Marknadsföring/kommunikation 
 
 
 
 

 
             Figur 3 Målet med marknadsföring 

En förenklad version av Don E. Schultzs modell80  
 
Modellen ovan beskriver fem stycken steg som en köpare passerar när denne tar beslutet om 
att köpa en produkt. Efter företaget beslutat om till vem budskapet skall riktas är det viktigt att 
den önskade resultaten av marknadskommunikationen är fastställt. Oftast vill företag att 
kommunikationsprocessen skall uppnå ett köp.81 Modellen över köpprocessen är linjär och ett 
antagande är att den alltid ser ut på detta vis oavsett vad som skall köpas och vem som skall 
köpa. Detta är den mest kända modellen och uppstod som ett resultat av en undersökning 
genomförd av Lavidge och Steiner år 1961.82 Det finns dem som hävdar att denna modell inte 
stödjer dagens kommunikationsmarknadsföring, enligt Larry Light finns inga empiriska bevis 
för att köpprocessen ter sig enligt Lavidge och Steiners modell.83 
 
Kännedom (awareness) 
Sändaren/förmedlaren måste besluta om hur kännedom om produkten skall skapas. Inom den 
målgrupp som företaget har valt kan det finnas dem som aldrig hört talas om produkten eller 
endast hört talas om det men vet egentligen inte vad det är.84 Ett bra sätt kan vara då att skapa 
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reklam som tillåter konsumenter att bli bekant med varumärket genom att upprepa det åter 
och åter i reklamen.85  
 
Kunskap (knowledge) 
Som nämnt tidigare kan det finnas personer inom företagets målgrupp som hört talats om 
produkten eller organisationen men inte har tillräckligt med kunskap och information om 
produkten för att fullborda ett köp. Då är det viktigt att företaget hittar metoder för att vara 
mer informativ i marknadsföringen angående sin produkt samt organisation. 86 
 
Preferenser (prefrence) 
Företaget kan förändra konsumenternas attityd gentemot produkter, konsumenterna kanske 
gillar produkterna, men väljer dessa produkter framför de tusentals andra som kommuniceras 
till dem dagligen. Det är mycket viktigt att sändaren framhäver alla fördelar med produkten så 
att den i slutändan föredras framför andra hos mottagaren.87 Detta kan uppnås genom t ex att 
ge produkten en status eller image, att köparen erhåller högre status genom ägandet av 
produkten.88 
 
Övertygelse (conviction) 
Även om en konsument skulle föredra en produkt framför andra så innebär det inte att 
mottagaren är övertygad om att det är just den produkten som de bör köpa. Då har företaget 
som uppgift att utnyttja promotionmixen maximalt och verkligen framhäva alla fördelar och 
nya funktioner och finesser som produkten har.89  
 
Köp (purchase) 
Detta är slutliga steget i köpprocessen. Konsumenterna är nu kanske övertygande att detta är 
den rätta produkten för dem men trots det är det något som stoppar dem från att ta det sista 
steget och köpa den. Det kan bero på önskan om ytterligare information eller konsumentens 
ekonomiska situation för tillfället. Företaget har då som i uppgift att leda köpare in i detta 
sista steg.90 Detta kan göras genom att ha olika erbjudande vid vissa tillfällen som gör att 
köpet blir mer attraktivare för konsumenten, exempelvis special priser eller rabatt kuponger.91 
 
3.12 Internetbaserad kommunikation 
Tekniken utvecklas ständigt. Vi finner oss själva i tiden för informationsteknik där användare 
av Internet ökar till det dubbla var 100: e dag. Internettekniken är till för alla och kan utnyttjas 
till ens fördel.92 I och med introduktionen av Internet har marknadsförare fått tillgång till en 
ny kommunikationsteknik. Via Internet och företagets personliga hemsida kan företaget vara 
interaktiv och kommunicera med konsumenter. Layout och tjänsteerbjudanden på en hemsida 
är viktiga aspekter att reflektera över om företaget vill ha en lyckad hemsida.  
 
Internet blir en alltmer använd kommunikationskanal dock kan det i vissa fall vara så att 
teknologin fortskrider utan att vanliga konsumenter hinner med i utvecklingen och för 
företagen innebär det en misslyckad kommunikation.93 Med hjälp av Internet kan man som 
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företag både placera personlig och opersonlig kommunikation. Det enklaste sättet är att man 
börjar med en opersonlig kommunikation med bilder och text. Detta kan sedan utvecklas till 
en mer personlig approach där konsumenter kan få kundservice eller annan hjälp via 
hemsidan genom t ex chatt eller e-post. 
     
Vidare är Internet en bra bas för sales promotion och PR-sammanband då företaget flera 
gånger dagligen kan uppdatera informationen på nätet. En nackdel med Internet är att 
informationen kan anses ha lägre trovärdighet eftersom all information som placeras på en 
hemsida placeras av företaget, som då inte är opartisk givetvis. Information från TV, eller 
media har oftast en tredje part som är objektivt, detta kan till exempel vara en journalist.94 
 
Konsumenter har olika grad av kunskap inom användning av Internet och olika motiv när de 
är ute och surfar på nätet. För ett företag är det viktigt att anpassa hemsidan så att den passar 
olika Internetanvändare med varierande kunskap och intentioner. Exempelvis finns det de 
som endast surfar för kul skull eller de som verkligen söker efter matnyttig information. 
 
3.13 Slutligen 
De teorier som vi har presenterat ovan är vad hela vår studie kommer att bygga på. 
Konstruktionen av intervjumanualen är uteslutande baserad på teorin, alla dess delar finns 
representerade i manualen. VAD, NÄR, HUR utgör vår teori mall och denna fördelning finns 
genomgående i teori, empiri, analys och även i intervjumanualen. (Se bifogad figur bilaga 1) 
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4. Metod 
 
Detta kapitel är utformat för att ge läsaren en förståelse för hur vi har gått tillväga för att 
inhämta de empiriska data som kommer att presenteras i efterföljande kapitel. Metodkapitlet 
består inledningsvis av en beskrivning om hur vi gjort vårt urval av mäklarbyråer och 
respondenter samt en motivering till dessa val. Vidare under avsnittet access diskuterar vi 
kontakten till respondenterna och hur det kan ha påverkat vår studie. I de två efterföljande 
avsnitten diskuteras utformningen av intervjumanualen samt hur intervjuerna fortskred under 
intervjutillfällena. Därefter inryms ett avsnitt om hur datasammanställningen har gått tillväga 
för att sedan avsluta kapitlet med källkritik.  
 
4.1 Urval av mäklarbyråer och respondenter 
Med utgångspunkt från vår problemformulering har vi valt att fokusera på små mäklarbyråer 
och deras marknadsföringsstrategier i arbetet då mäklarbranschen främst präglas av små 
byråer såsom vi uppfattar det. Eftersom denna prägel finns inom branschen ser vi det som 
mest intressant att fokusera studien på just små byråer och de förutsättningar dem har för 
utformandet och arbetet med marknadsföringsstrategier. Av praktiska skäl har vi valt att 
koncentrera vår studie på fastighetsmäklarföretag i Umeå området, dels då det är denna stad 
som utgör vår hemvist samt att vi valt att använda kvalitativa intervjuer för insamling av 
empirisk data. Vidare består Umeå av nio små byråer och vi anser att det är en relevant 
population för vårt urval.  De mäklarföretag som ligger till grund för vår studie är alla 
verksamma inom Umeå kommun med omnejd. Populationen består av som sagt nio 
mäklarbyråer95, varav vårt urval består av tre mäklarbyråer. Valet av de företag som ingår i 
studien är baserat på kontakter, då vi som studerande av detta område endast fått access till de 
byråer som vi innan hade någon form av anknytning till. Vi har varit i kontakt med fler 
företag än de som ingår i studien men dessa har avböjt vår förfrågan om deltagande i studien 
med förevändningen att informationen vi söker hör till företagshemligheter och är inget de 
önskar dela med sig av. Därav baseras vårt urval på ett accessrelaterat urval då vi innan 
studien hade kopplingar till några av de deltagande respondenterna och deras företag. Greta 
har bland annat utfört sin praktik på en av byråerna och kommit i kontakt med de andra två 
byråerna genom sitt arbete under praktiken samt genom arbetssökande. Vidare baseras urvalet 
på ett accessrelaterat urval då inget annat företag var villigt att medverka i studien. De 
respondenter vi använt i studien har vi själva inte valt. Vid första kontakt med företaget valde 
de själva ut den person de fann mest lämplig för intervjun efter vår presentation av studien. 
De utvalda respondenterna är alla verksamma fastighetsmäklare med en ansvarsställning inom 
företaget.  
 
4.2 Konstruktion av intervjumanual 
Frågorna i intervjumanualen är baserade på de teorier som vi använder oss av i denna studie. 
Vår sammanfattande modell över teorierna, VAD, NÄR, HUR, utgör vår mall för de 
intervjufrågor som konstruerats. Vi har kopplat de teorier som ingår i dem olika delarna i vår 
teorimodell till de frågor som berör respektive område. Under hela utformningen av 
intervjumanualen hade vi som bakgrund vår frågeställning i studien med avsikt att styra 
frågorna på ett ämnesrelaterat sätt. Konstruktionen av intervjumanualen skedde koncentrerat 
under ett och samma tillfälle. 
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4.3 Intervjutillfälle och access 
Då fastighetsmäklarbranschen är en konkurrensutsatt bransch där det gäller för 
fastighetsmäklare att hålla sig framme för att överleva, speglades det till viss del i 
intervjuerna. Respondenterna verkade motvilliga i vissa frågor att beskriva vilka strategier de 
använde med hänsyn till företagshemligheter. Även om respondenterna i vissa fall fann våra 
frågor som svåra försökte de att svara i största möjliga mån. Vi har valt att presentera våra 
respondenter anonymt och kommer i fortsättningen att referera till dem som Rolf, Maria och 
Sebastian, vilka är fiktiva namn. Detta med respekt för respondenterna och deras företag då 
det, som nämnt tidigare, är en konkurrensutsatt bransch. Med det vill vi skydda 
respondenternas integritet. Alla intervjuer utfördes under samma vecka för att följa ett så 
likriktat mönster som möjligt. Detta för att utförandet av själva intervjuerna inte skulle 
påverka studien på olika sätt utan på största möjliga sätt ge alla intervjuer samma 
förutsättningar. Under intervjuerna frångick vi i vissa fall intervjumanualen för att anpassa 
frågorna efter respondenten. Detta för att tydliggöra frågor som i vissa fall upplevdes som 
svåra av respondenten. Vid några tillfällen krävdes följdfrågor för att få ett tillfredställande 
svar. I några situationer lämnades frågor därhän då respondenten redan givit ett svar eller 
meddelat att de inte arbetade på ett visst sätt och frågan som utelämnades utgjordes av en 
följdfråga. 
 
Sebastian och Rolf är sedan tidigare känd av Greta vilket vi tror har påverkat de svar vi fått. 
Sebastian upplevdes lite reserverad i sina svar och vi tror att det beror på att Hedyah inte var 
bekant för honom sedan tidigare. Eftersom han inte kände till Hedyah bakgrund och intention 
med studien ville han inte heller vara för utlämnande i sina svar. Med bakgrund av att Rolf 
som också är känd av Greta sedan tidigare, svarade mycket utlämnande då Hedyah var 
frånvarande tolkar vi det som att hennes närvaro under intervjun med Sebastian kan ha 
påverkat accessen negativt. Vid intervjutillfället med Rolf, innan frågeställningen påbörjades, 
förklarade Greta noggrant vad studien handlade om och vad intentionen med intervjun var. 
Det framgick då att respondenterna skulle presenteras anonymt i studien. Vi tror att det 
faktum att Greta till skillnad från Hedyah kände Sebastian och Rolf sedan tidigare påverkade 
accessen.  Maria har Greta kommit i kontakt med genom sitt praktikarbete. Dock praktiserade 
inte Greta på den byrå som Maria arbetar. 
  
Den första intervjun med Maria skedde tidigt en måndag morgon på hennes kontor. Vi blev 
väl mottagna och respondenten var hjälpsam och mån om att på bästa sätt svara på våra 
frågor. Intervjun tog plats i ett kontorslandskap på företaget där telefoner ringde och det var 
allmänt surrigt och detta påverkade ljudupptagningen negativt. Detta tror vi påverkade 
koncentrationen dels från vår sida samt från respondentens. Vi anser dock inte att detta 
påverkade respondentens svar i någon större utsträckning. Maria framstod som villig till att 
svara på alla våra frågor och visade intet tecken på misstänksamhet eller motvillighet till våra 
frågor. Intervjun kändes i allmänhet som avslappnad och det var enkelt att föra en 
konversation med respondenten. När vi startade vår intervju förklarade Maria att hon 
missuppfattat intentionen med intervjun. Hon trodde att intervjun var angående 
fastighetsmäklarbranschen samt arbetet som fastighetsmäklare generellt. När vi talade om att 
intervjun gällde marknadsföring förklarade Maria att hon inte var rätt person att tala med. Vi 
fortskred dock med intervjun och respondenten svarade på frågorna efter bästa förmåga.  
 
Den andra intervjun med Sebastian skedde direkt efter den första. Vi blev mottagna på hans 
kontor och intervjun skedde i ett konferensrum. Det var lugnt i lokalen trots att radion stod på. 
Vi tror dock inte att detta påverkade intervjun på något sätt utan skapade en behaglig miljö. 
Ljudupptagningen påverkades inte nämnvärt. Sebastian meddelade direkt vi kom att han var 



 

tidspressad och att vi hade enbart en halvtimme till förfogande. Detta medförde att intervjun 
kändes något stressad vilket vi tror inverkade på hans svar. Istället för att väl tänka igenom de 
svar han gav tror vi att vissa svar blev något förhastade. Sebastian var inte villig att svara på 
en del av våra frågor då han hävdade att svaren hörde till företagshemligheter. Innan intervjun 
hade vi glömt att informera om respondentens anonymitet och det kändes inte rätt att göra det 
precis efter han nämner att det tillhör företagshemligheter. Detta är synd eftersom vi tror att 
det i viss utsträckning påverkade de svar vi fick under intervjun. 
Den tredje intervjun med Rolf skedde efterföljande onsdag eftermiddag. Greta utförde 
intervjun själv och blev mottagen på Rolfs kontor där intervjun skedde i ett öppet 
konferensrum. Miljön i lokalen var stillsam och intervjuvänlig då inga störande ljud förekom. 
Rolf visade sig mycket villig att besvara intervjufrågorna samt uppträdde mycket hjälpsamt då 
denne på ett utlämnande sätt delade med sig av företagsdokument såsom affärsplan.        
 
4.4 Datasammanställning 
Vi har valt att sammanställa intervjuerna var och en för sig för att underlätta läsningen för 
dem som vill ta del av studien. Vi anser att på detta sätt framgår det tydligare vad var och en 
av respondenterna har svarat på varje intervjufråga. För att ytterligare underlätta läsningen har 
vi valt att inte skriva ut intervjuerna ordagrant. Istället har vi valt ut det som vi fann relevant 
för studien. På detta sätt minskades omfånget av empirin ned kraftigt då det var mycket 
småprat som inte berörde studien. Under sammanställningen lyssnade vi på det inspelade 
bandet av intervjuerna och skrev ned det vi fann mest relevant. Samtidigt jämförde vi det 
nedtecknade med våra anteckningar från intervjutillfället. Utifrån detta sammanställde vi 
sedan intervjuerna. Intervjuerna tilldelades relevanta underrubriker för att läsaren lättare skall 
kunna koppla dessa till intervjumanualen samt teoriblocken för att tydliggöra vad 
respondenterna svarat på.   
 
 
4.5 Källkritik  
Valet av intervjupersoner kan ses som icke representativt då det är ett accessrelaterat urval 
vilket därmed kanske inte ger studien dess önskvärda trovärdighet. Vi är medvetna om att 
detta inte är positivt för vår studie men vi upplever ändå att det inte var möjligt att gå tillväga 
på annat sätt. De tillvägagångssätt som återstod var telefonintervjuer vilket vi anser är en 
mindre bra metod för datainsamling då det är viktigt att tyda nyanser i språk och närvaro i en 
kvalitativ intervju.   
 
Den första intervjun med Maria startade med att hon beskrev sig själv som oförberedd på våra 
frågor. Hon efterlyste att vi skulle ha skickat intervjuerna till henne i förväg så att hon hade 
fått en chans att förbereda sig på frågorna samt givits utrymme att diskutera dessa med sina 
kollegor. Detta upplever vi påverkade svaren negativt i det avseendet att vi kunde ha fått mer 
djupgående svar om hon förstått frågorna bättre samt haft möjlighet till den efterfrågade 
förberedningen. Som beskrivet tidigare brast vi i informationen till respondenterna innan 
intervjutillfället då de inte fått klart för sig vad studien var ämnad för samt att de skulle 
presenteras anonymt. Detta tror vi i hög grad påverkade hur utlämnande svar som 
respondenterna gav. Detta i sin tur påverkar studien negativt då mer utlämnande och 
beskrivande svar är viktigt för en kvalitativ studie.  
 
De tillfällen som respondenterna inte förstått en fråga har vi omformulerat den för att 
förtydliga syftet med frågan. Detta i sin tur upplever vi som en fara med kvalitativ metod då 
omformulering kan påverka eller styra respondenterna att svara på ett sätt som de inte tänkt 
själva.    



 

5. Empiri 
 
I Empirikapitlet återfinns det material som vi under studiens gång har samlat in genom 
intervjuer med tre personer som arbetar vid olika fastighetsmäklarbyråer i Umeå. I vår 
redogörelse av intervjuerna kommer intervjupersonerna och deras företag att presenteras 
anonymt. Detta med respekt för respondenternas integritet samt företagens eventuella 
hemligheter. Intervjuerna med respektive respondent presenteras nedan var för sig med 
indelningen VAD, NÄR, HUR kopplat till respektive teoriblock med samma indelning för att 
underlätta läsningen.  
 
 
5.1 Intervju med Rolf 
Personligt: Arbetar som fastighetsmäklare och är en av två ägare till den byrå som han är 
verksam vid. Rolf har lång arbetslivserfarenhet från olika privatföretag där han framförallt 
arbetade med ekonomisidan inom företagen. Han utbildade sig till fastighetsmäklare och 
startade eget företag för 10-15 år sedan. Han såg fastighetsmäklarutbildningen som ett bra 
komplement till sin dåvarande kompetens då han arbetade inom det egna företaget med 
privatekonomiska och familjerättsliga frågor. Han menar att en bredare erfarenhet ger 
kunskap vilket är viktigt inom arbetet som fastighetsmäklare.  
 
Om företaget: Företaget består av tre mäklare och en assistent. Mäklarna har olika inriktning 
på sitt arbete, varav bostadsrättsförsäljning, kommersiella fastigheter samt skogs- och 
lantbruksfastigheter utgör de olika inriktningarna. Rolf har huvudansvaret för det 
administrativa inom företaget och har inriktningen skogs- och lantbruksfastigheter. 
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver VAD en tjänst innebär: Det som en 
fastighetsmäklare erbjuder är en tjänst som består av framförallt kunskap och erfarenhet i hur 
en fastighetsaffär genomförs. Den innebär kunskap om alla de delar som utgör en affär och 
som Svensson inte känner till. Vilket fastighetsmäklaren gör och som med det skapar trygghet 
för säljaren och köparen då en fastighetsaffär ofta är den största ekonomiska affären som en 
vanlig människa genomför i sitt liv. Rolf menar att det en kund köper och som mäklaren 
erbjuder är kunskap, kompetens och erfarenhet vilket skapar trygghet för kunden. Han menar 
att det är kunskapen inom området som gör mäklaren unik; ”det är det folk ska köpa, den här 
kunskapen och erfarenheten, inte bara (…) sätta ut en annons på blocket och tro att det är väl 
ingen konst att sälja”. Han menar att det får han ofta höra tillsammans med varför slänga ut 
pengar på en mäklare.  
 
Rolf menar att, för honom, är inte det viktigaste i arbetet som fastighetsmäklare, att tjäna så 
mycket pengar som möjligt. Det han beskriver som det mest tillfredställande i arbetet är att få 
bekräftelse från kunderna på att han har gjort ett bra jobb och att alla parter är nöjda. En del 
som han även framhåller är att få igenkännandet på stan genom att nöjda kunder kommer fram 
och berättar hur de trivs i det nya boendet. Detta trots att köparen kanske fick betala flera 
hundratusen över utbudet så är denne nöjd samtidigt som säljaren är nöjd med det arbete som 
mäklaren gjort.  
 
Rolf menar att på senare tid fokuseras allt mer på att bearbeta spekulanter som den främsta 
målgruppen istället för att som tidigare enbart fokusera på säljarna. Genom att fånga upp 
spekulanter på visningar och hålla dessa uppdaterade genom nyhetsbrev kan en relation 
skapas till företaget. Rolf menar här att det är viktigt att göra detta för att många spekulanter 
som inte blir köpare på just det objekt som de tittade på eller deltog i budgivning på ändå kan 



 

hållas varma på detta sätt. Han framhåller här att dessa spekulanter kan sitta på framtida 
försäljningar som då hans företag kan komma att få sälja på uppdrag. Han säger att egentligen 
är både köpare och säljare deras främsta målgrupp. 
 
Frågor kopplat till teoriblocket som beskriver NÄR marknadsföringen sker: Rolf beskriver att 
med erfarenheten skapar man sig ett visst sätt att arbeta vilket gör grunden för hur 
kundbemötandet går till. Han berättar att det finns centralt framtagna dokument inom 
organisationen som utgör presentationsmaterial. Detta material anser Rolf är lättare för en 
nyutbildad att ta del av medan erfarenheten är det som han själv lutar sig emot. Han beskriver 
vidare att hur kundbemötandet flyter beror även på vem han möter och att det kan skilja sig en 
hel del mellan olika kunder. 
 
På frågan om de arbetar på olika sätt under olika skeden under kundrelationens gång beskriver 
Rolf at det finns mycket som de borde göra. Han menar att relationen och kontakten kan vara 
intensiv under den tid objektet lever men att när affären är avslutad är även relationen det. 
Han anser att kundbearbetningen för mer långsiktiga relationer är dålig inom företaget. De 
slarvar med att spara säljares nya adresser för att göra uppföljning med någon överraskning 
eller dylikt och kontakt med köparen efter inflyttning är obefintlig. Han menar att de kanske 
borde köra Volvo-stuket som han beskriver det går ut på att har man någon gång köpt en 
Volvo så får man deras i princip tidning livet ut. Rolf tror att det beror dels på för lite tid åt 
dessa åtgärder och på att organisationen inte sådan. Han är medveten om att det finns mycket 
kundvård att göra och att det säkert skulle vara givande, det har bara inte blivit av än. 
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver HUR marknadsföringsarbetet fortgår: Rolf 
beskriver att marknadsföringen dels görs centralt. Då menar han främst skyltmaterial, 
efterlappningar i brevlådor i områden där företaget sålt något objekt och direktreklam. Byrån 
har haft viss reklam som sänts i TV, vidare köper de ej tjänster från någon reklambyrå. 
 
På frågan om de har någon markandföringsplan svara Rolf lite skrattande att den borde vara 
gjord vid denna tidpunkt men är inte det. De har skissat på vad den skall innefatta men det är 
inte något bestämt ännu. Han beskriver att företaget har planer på att, tillsammans med banker 
och annat folk inom branschen skapa aktiviteter för att locka kunder till kontakt med 
företaget.  
 
På frågan om denna eventuella marknadsföringsplan skulle vara kopplad till mål inom 
företaget refererar Rolf till företagets affärsplan. Rolf menar att i affärsplanen ingår egentligen 
marknadsföringsplanen och affärsplanen har tydliga kopplingar till mål. Den innehåller mål 
och riktlinjer samt hur dessa ska följas upp och en beskrivning om de har lyckats. Han 
beskriver att målen inte alltid var nådda samt att de inom företaget var lite slarviga med 
uppföljningen. 
 
Rolf menar att det är naturligt att i rollen som säljare ha olika budskap till olika kunder. Han 
delgav ett exempel på detta då ett budskap till en säljare skulle kunna vara att nu är tiden inne 
att sälja för att det verkar som att räntan kommer att gå upp och sjunker priserna på bostäder. 
Detta samtidigt som ett budskap till en köpare skulle kunna vara att köp nu för att räntan kan 
komma att stiga och då har du chans att binda till en låg ränta. 
 
Tidningsannonsering av objekt ska ju egentligen, enligt Rolf, rikta sig till köparna, men det är 
mycket för säljarnas skull vi gör det. Rolf menar att köparna de hittar det som de söker, ”den 
som söker den finner ju va”. Därför anser han det som onödigt att ha en jätteannons på ett fint 



 

objekt därför att det säljs ändå. Han upplever att många företag inom branschen annonserar 
dyra objekt stort och synligt i sina annonser för att visa marknaden att just det företaget är det 
företag som får i uppdrag att sälja dyra objekt. Vidare upplever han att orsaken också är att 
visa säljaren av objektet att just dennes objekt fick en fin annons samtidigt som det visar 
kommande säljare vart de borde vända sig. 
 
Rolf berättar att de inte har någon direkt uppföljning av vad olika marknadsföringsåtgärder 
ger, mer än att se ökningen av intresset för deras tjänster vid tillfället för åtgärden. Han delgav 
ett exempel då de i samarbete med en bank och försäkringsbolag gick ut med en förfrågan om 
fri värdering som mottogs på ett mycket bra sätt. Vilken de följde upp men inte riktigt fullt ut 
då de i efterhand borde ha kontaktat de som visat intresse för att få sitt hem värderat vid ett 
senare tillfälle.  
 
Den marknadsföring som företaget använder sig av är TV ibland, tidningen, Internet, 
direktreklam och så kallad efterlappning. När de sålt ett objekt i ett visst område lappar de 
brevlådorna och berättar att det är just den mäklaren och det företaget som sålt och att det 
fanns flera intressenter. Vilket skulle locka potentiella att sälja.  
 
Rolf berättar att företaget ger goda möjligheter för kunden att kommunicera med företaget då 
de har en assistent som alltid finns på kontoret under kontorstid. Vidare använder de e-post 
som de svarar och följer upp samt att fastighetsmäklaren har en mobiltelefon som de oftast är 
tillgängliga på.  
 
Rolf upplever att företaget har en enad front utåt och att informationen som går ut till kunden 
är enhetlig. De har ett speciellt upplägg för annonsering som är i linje med företaget och den 
koncern de tillhör. De har en viss klädsel vid möten med kunden och då framförallt på 
visningar. Sedan medger han att alla inom företaget är olika personligheter vilket påverkar 
sättet att arbeta. I stort upplever han att de uppvisar en enad front. 
 
Företagets styrkor menar Rolf är att de är väldigt kunniga och duktiga i företaget. De har alla 
en vidareutbildning som fastighetsmäklare, det vill säga att de är auktoriserade 
fastighetsmäklare. Vidare har alla inom företaget bred erfarenhet från andra branscher och 
arbeten, de har en ålder som talar om erfarenhet och detta ger en styrka framförallt i denna 
bransch anser Rolf. Företagets svagheter är att de är ett litet företag. Det är få som arbetar i 
företaget vilket utåt sett kanske uppfattas som en svaghet och därför kanske kunder väljer bort 
dessa mäklare för att företaget ser svagt ut. Han upplever att fler mäklare kan skapa ett 
mervärde för företaget då det är fler ute på markanden för att jaga nya uppdrag. Han tror 
vidare att organisationen kan vara ytterligare en svaghet då det är flera ägare som alla vill 
bestämma och det inte riktigt är någon som styr.  
 
Vidare menar Rolf att svagheterna som företaget har styr hur de arbetar med 
marknadsföringen. På grund av storleken på företaget valde de att sammangå med ett större 
moderbolag för att få tillgång till ett välkänt varumärke. Företaget varumärke är ett av 
Sveriges mest välkända varumärken vilket ger genomslag i marknadsföringen. Han menar att 
sammangåendet verkligen varit ett lyft för företaget då de numer tillhör något större och inte 
bara är den lilla mäklaren. Sammangåendet har inneburit en enhetlig profilering för företaget 
med stil och kvalitet som han uttrycker det.  
 
Målet med marknadsföringen är att få in fler objekt och att nå en annan nivå på de objekt som 
strömmar in till företaget. Målet är att bli en erkänd kvalitetsmäklare som får hjälpa kunder att 



 

sälja fina hus centralt. Hur målet ska nås är inte uträknat än men Rolf delger att det finns 
planer på samarbeten med banker som har denna målgrupp som kunder. Vilket skulle kunna 
ge access till denna kundgrupp och genom samarbetet få ett erkännande som en pålitlig 
mäklare med ett intimt partnerskap med en bra bank. 
 
Företaget använder Internet men kanske inte på det allra mest effektiva sätt ännu. Som 
tidigare nämnt finns planer på att göra mer uppföljningar på spekulantlistor som upprättats vid 
visningar. De arbetar i dagarna på att utreda hur denna uppföljning på bästa sätt skulle kunna 
genomföras. Rolf tror att Internet kan ge mycket som marknadsföringskanal då de skulle 
kunna bry sig om sina spekulanter som kan utgöra framtida kunder till företaget. Genom visat 
intresse från företaget sida gentemot kunderna skulle det kunna sås ett och annat frö. Som 
avslutning medger Rolf att det är svårt att veta vad som skall prioriteras och vad som ger bäst 
utslag, ”marknadsföring är svårt”.    
 
 
5.2 Intervju med Maria  
Personligt: Arbetar som fastighetsmäklare vid en byrå som är ett familjeföretag. Hon är i 
grunden utbildad lärare och arbetade som detta till och med hösten 1991 då hon påbörjade 
sina studier för att bli fastighetsmäklare. Allt sedan 1993 då hon var färdigutbildad har hon 
arbetat vid familjeföretaget. Hon beskriver att valet att bli fastighetsmäklare var en slump. 
Efter att ha mött sin nuvarande man som utgör en del i familjen som driver byrån, föll det sig 
naturligt att arbeta inom företaget och senare utbilda sig till fastighetsmäklare.   
 
Om företaget: Inom företaget arbetar 6 personer varav alla är mäklare utom en som arbetar 
som assistent. Företaget ägs av en av familjemedlemmarna. Respektive mäklare har ansvar för 
sina objekt men de hjälps åt så gott det går inom företaget. Det finns inga uttalade 
ansvarsområden mer än att ägaren har den yttersta beslutsrätten och assistenten ansvarar för 
inköp och bokföring.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver VAD en tjänst innebär: Maria beskriver att 
arbetet som fastighetsmäklare består mycket av kundkontakter. Dels med säljarna för att få in 
objekt till försäljning och i ett senare skede att träffa köpare till de uppdrag som byrån fått in. 
Arbetet består även av mycket pappersarbete såsom dokumentation och kontroll av uppgifter 
mot banker och bostadsrättsföreningar. Maria beskriver att arbetet som mäklare kan skifta 
under året genom att på våren innefatta mycket deklarationsarbete. Tiden för intervjun var 
innan jul vilken Maria uppfattade som en lugnare tid på året.  
 
Maria beskriver att tjänsten som mäklare erbjuder är att, sälja en trygghet för både köpare och 
säljare. Samtidigt som det är smidigt för alla parter att använda en mäklare som besitter 
kunskapen om juridiken kring köp och försäljning av bostäder, då det är mycket att tänka på. 
Hon framhäver även vikten av att mäklaren kan marknadsföra objekten på bästa möjliga sätt.  
 
Det viktigaste i arbetet som mäklare är anser Maria är att vara ärlig och skapa en god 
kundrelation. Att tänka på sig själv för att få sälja upplever Maria som kortsiktigt tänkande 
som slår tillbaka på mäklaren i ett senare skede.  
 
Den främsta målgruppen för en mäklare är säljarna anser Maria, ”vi måste få in objekt för att 
få sälja och köparen hittar ju det dem vill köpa”. Köparna utgör också kunder eftersom de kan 
ha objekt som de vill sälja efter dem köpt. Marknadsföringen via Internet och tidningar riktar 



 

sig främst till köparna men är även riktat till säljarna för att visa att företaget får in mycket 
uppdrag.  
 
Frågor kopplat till teoriblocket som beskriver NÄR marknadsföringen sker: Arbetet med 
relationen till kunden består främst av att försöka att skapa ett förtroende samt en god relation.  
”För det är det vi egentligen säljer.” Maria beskriver att det finns de inom branschen som drar 
ned på arvoden för att få in ett objekt, men hon tror inte att det lönar sig i längden.  
 
Företaget som Maria arbetar vid har ingen uttalad strategi för arbetet med kunderna men hon 
upplever att de inom företaget arbetar så nära varandra att de, som hon beskriver det, smittas 
av varandra. De försöker inom företaget behandla alla kunder lika för att alla är lika viktiga 
samt att de försöker hålla en hög service på den tjänst de tillhandahåller.  
 
Inledningsvis präglas arbetet med ett objekt mycket av kontakt mellan mäklaren och säljaren. 
Detta för att säljaren skall läsa igenom det som skrivits om objektet och kontrollera att det inte 
finns några felaktigheter. Under tider för visning är det ständig kontakt fram till dess att 
objektet är sålt. Maria beskriver att kontakten avtar lite fram till dess att tillträdet sker men 
hon beskriver också att kontakten kan se olika ut från fall till fall. Efter avlutad affär har byrån 
ingen organiserad uppföljning för att bibehålla en kund. Maria beskriver att kunder ofta 
kommer tillbaka till företaget för att be om hjälp den dagen de ska sälja det objekt som de 
köpt tidigare. En naturlig återkoppling sker dock på våren, efter det att ett objekt sålts är det 
dags för deklaration som företaget hjälper sina säljande kunder med. Kedjan som företaget 
tillhör skickar ut centrala nyhetsbrev till gamla kunder i vissa fall. Maria tror att genomgående 
inom branschen är mäklarna dåliga på att göra uppföljning på sina tidigare kunder och hon 
erkänner att där kan de behöva bli bättre.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver HUR marknadsföringsarbetet fortgår: Kedjan 
tar fram marknadsföringsmaterial bland annat Direktreklam som är anpassat efter varje 
kontor, de sköter och uppdaterar även hemsidan på Internet samt tillhandahåller så kallade 
VR-visningar. Kedjan och företaget finner det väldigt viktigt att objekten både i annonser och 
på Internet exponeras på ett bra sätt.  
  
De upprättar marknadsföringsplaner och just vid tillfället för intervjun arbetade en av 
mäklarna på att upprätta en ny plan för nästkommande år. 
 
Maria ställer sig lite frågande inför vad Mål och Visioner är men beskriver att 
marknadsföringsplanen följer konjunkturen över året då det är hetare och svalare på 
marknaden.  
 
Företaget använder sig av olika budskap i sin marknadsföring. Till säljarna använder de sig av 
direktreklam med budskap som ”ska du sälja, vänd dig till oss”. Tidningsannonsering vänder 
sig enligt Marias uppfattning både till köpare och säljare. Budskapen som utgår är ofta ganska 
klassiska budskap som är vanligt förekommande inom branschen.  
 
De kanaler som används för att nå ut till kunderna är radioreklam, TV-reklam, direktreklam 
och Internet. Maria beskriver Internet som en av de viktigaste marknadsplatserna då företaget 
har ca 50 000 besökare per vecka.  
 
Kunden beskrivs enligt Maria ha goda möjligheter att kontakta företaget då de har lunchöppet 
för kunder och är tillgängliga för samtal i princip dygnet runt. Kan ingen mäklare ta emot 



 

samtalet har de en telefonservice i Bygdeå som kan ta emot samtal när de inte kan svara på 
kontoret.  
 
Maria upplever att företaget har enhetlig information om företaget i dem olika 
kommunikationskanalerna.  
 
Hon beskriver att det är svårt att mäta utslaget av en marknadsföringsåtgärd som företaget 
gjort. De vet inte hur det skulle kunna gå till.  
 
Maria menar att styrkan hos deras företag ligger i att de är dels ett familjeföretag samtidigt 
som de tillhör en stor kedja. Att de är stora är inget som framgår i marknadsföringen förutom 
företagsnamnet som vittnar om att de tillhör en kedja. Däremot framhåller Maria att det kan 
användas i marknadsföringen då mäklaren ska sälja in sig själv för att få in ett objekt. I detta 
fall framhävs att de är ett företag som får mycket säljuppdrag och är framgångsrik i sina 
affärer då de ofta får ut ett högt pris.  
 
Målet med marknadsföringen är att få in fler uppdrag. Marknaden kan också svänga till att bli 
en köpares marknad till skillnad från nu när det är en säljares marknad och då tror Maria att 
marknadsföringen skulle förändras till att rikta sig mer till köpare för att locka dessa att köpa. 
Idag är det svårare att få in ett objekt än att sälja det. 
 
Byrån arbetar nu med att lägga in köpare i en kundbas som de gör matchningar mot nya 
objekt med och informerar den sökande köparen om de fått in ett objekt som motsvarar 
önskemålet genom en e-post. Under tider då de får in många nya objekt kan matchningar ske 
upp till flera gånger per dag. 
 
 
5.3 Intervju med Sebastian 
Personligt: Sebastian är fastighetsmäklare och delägare av en fastighetsmäklarbyrå. Efter 
gymnasiet praktiserade och arbetade Sebastian i en sportbutik i Umeå innan han började vid 
faderns fastighetsmäklarbyrå. Han beskriver det som att han av naturliga skäl halkade in i 
branschen på grund av sin far, som då var ägare av den byrå som Sebastian idag är delägare 
av.  
 
Företaget: Företaget består av tre delägare och tre anställda varav fem är fastighetsmäklare 
och en assistent. De tre delägarna delar på ansvaret i företaget men de hjälper varandra. 
Ansvarsområdena är ekonomi, personal och marknadsföring inom företaget. Som Sebastian 
beskriver det är det svårt inom ett litet företag att strukturera tydliga ansvarsområden, därav 
hjälps alla åt med ansvaret. Mäklarassistenten har ansvar för företagets veckoannonsering av 
objekt i tidningen.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver VAD en tjänst innebär: Sebastian beskriver 
fastighetsmäklaren som en föremedlande länk mellan köpare och säljare. Fastighetsmäklarens 
roll är att reda ut alla oklarheter som kan uppstå under ett bostadsköp för att på ett så smidigt 
sätt som möjligt få till en affär. Han menar att det är viktigt att se till båda parter och inte bara 
ta säljarens parti.  
 
Sebastian menar att det viktigaste i arbetet som fastighetsmäklare är att vara rak och tydlig 
mot kunderna. Sebastian tror att det är detta som gör en nöjd kund vilket i sin tur ger företaget 
en gott rykte som kan leda till fler affärer.  



 

 
De främsta målgrupperna för företaget beskriver Sebastian som två olika säljare och köpare. 
Han upplever att dessa målgrupper skiljer sig åt i ålder, där köparna är något yngre och 
säljarna något äldre. Han tillägger dock att det kan skilja sig från en gång till annan vilken 
ålder köparna respektive säljarna har. Han beskriver att företaget riktar sin marknadsföring 
mest till köpare då i form av profilannonser i radio, TV samt direktreklam. Vidare menar han 
att tidningsannonseringen är riktad till köparna men att indirekt är de även riktade till säljarna. 
Detta då annonserna visar potentiella säljare hur mycket bostäder fastighetsmäklarföretaget 
får i uppdrag att sälja.  
 
Frågor kopplat till teoriblocket som beskriver NÄR marknadsföringen sker: Sebastian berättar 
att de inom företaget har en uttalad strategi för hur de skall bemöta samt arbeta med relationen 
till kunden. Han meddelar tyvärr att det är inget han önskar dela med sig av i denna intervju. 
Men beskriver att de har en plan och en tanke för hur arbetet skall utföras och att de försöker 
leva upp till denna inom företaget.  
 
Vidare menar Sebastian att de inte arbetar, uttalat, på olika sätt under relationen till kunden 
och att de inte arbetar med uppföljning efter avslutad affär. Han tillägger dock att det är en 
punkt byrån borde vara bättre på.  
 
Frågor kopplade till teoriblocket som beskriver HUR marknadsföringsarbetet fortgår: 
Marknadsföringen utförs till 50 % av företaget och resterande utförs centralt från 
organisationen de tillhör.  
 
Sebastian menar att de självklart har en marknadsföringsplan och att den stämmer ganska bra 
in på företagets mål och visioner. Han beskriver att de gör budget och planerar för de olika 
marknadsföringskampanjer som företaget skall ha under ett år. I den beskrivs vilka 
målgrupper som marknadsföringen skall rikta sig till samt hur den skall marknadsföras. Han 
menar dock att marknadsföringsplanen inte är uttryckligen kopplad till företagets mål och 
visioner men att de stämmer ganska bra överens.  
 
De arbetar inom företaget med att skapa olika budskap till olika målgrupper. Vidare beskriver 
Sebastian att budskapen ändå följer en linje så att kunderna känner igen företaget. Han menar 
att naturligtvis har de inte samma budskap till den som säljer en villa jämfört med en 
bostadsrätt.  
 
Företaget analyserar och följer upp vad en kampanj har gett. Sebastian menar att om ingen 
uppföljning genomfördes vore kampanjen värdelös då man inte får något grepp om hur 
givande den var. Uppföljningen består av att de på företaget ser hur många fler objekt som 
företaget får in efter genomförd kampanj. Han upplever att det är näst intill omöjligt att mäta 
vad en profilreklamkampanj har gett. 
 
De olika marknadsföringskanaler som företaget använder för att nå sina kunder är TV, radio, 
tidning, direktreklam och Internet. När vi ställer frågan om de inom företaget ser 
kundrelationen som en del marknadsföringen, svarar Sebastian att det tycker han att de gör. 
Han beskriver att marknadsföringen har ändrats när Internet kom att spela en allt större roll. 
För 10 år sedan, minns han, att fastighetsmäklaren hade en långt mer personlig kontakt med 
både köpare och säljare. Varje dag ringde det mycket folk och minst 25-30 personer besökte 
kontoret för att fråga om ett visst objekt eller hämta objektsbeskrivningar. Detta beskriver 
Sebastian är helt borta. Numer tittar kunderna på Internet och skickar e-post om de har någon 



 

fråga eller vill boka visningar. Detta är både positivt och negativt. Det negativa är att det blir 
mindre personlig kontakt och kunderna vet inte längre var kontoret ligger eller vilka 
fastighetsmäklare som arbetar. Med detta minimeras mäklarens möjlighet att med ord 
beskriva en bostad och svara på eventuella frågor som dyker upp när kunden sitter själv och 
letar på Internet. Han beskriver det som att Internet har fört med sig ett nytt sätt att arbeta.  
 
Kunden har möjlighet att kommunicera med företaget på, som Sebastian beskriver det, de 
vanliga sätten, via telefon, e-post och besök på kontoret. Kontoret beskriver han som 
lättillgängligt för kunderna då det är centralt och lätt att parkera utanför. Marknadsföringen 
som företaget har följer en enhetlig linje och en plan och det mesta görs centralt.  
 
Företagets styrkor är bland annat att det innefattar ett väl sammansatt gäng i personalen där 
alla har minst 10 års erfarenhet från branschen. Åldern på personalen är allt från 30 år till 70 
år. Sebastian menar att man in denna bransch är beroende av erfarenhet då det är mycket det 
som det handlar om i arbetet. Företaget är väl etablerat då det har funnits i Umeå sedan 1978. 
Ytterligare en styrka som företaget har är att de försöker att hålla sig framme, som Sebastian 
beskriver det, vad gäller nyheter och teknik, så att företaget inte kör fast. Svagheterna i 
företaget beskriver Sebastian är att det är ett relativt litet företag. Ett större företag har 
möjlighet att anställa specialister inom marknadsföring och ekonomi samt att de har möjlighet 
att anlita företag som gör research åt dem. Ett mindre företag måste istället utföra detta arbete 
själv, vilket Sebastian ser som en svaghet då det är svårt att vara bra på allt. De försöker att 
framhäva företagets styrkor i marknadsföringen bland annat genom att framhålla erfarenheten 
som företaget besitter.  
 
Sebastian beskriver att målen med marknadsföringen är att göra mer affärer. Genom detta kan 
företaget marknadsföra sig ännu mer vilket ger en positiv utvecklig. Målsättningen är att bli 
störst i Umeå och det försöker de att ta med i planeringen men det är inte beskrivet i 
marknadsföringsplanen.  
 
Internet används i marknadsföringen genom hemsidan, Hemnet och Bovision. Hemsidan är 
centralstyrd genom den rikstäckande organisation de tillhör.    
 



 

6. Analys/Diskussion 
 
Detta kapitel innehåller en analys av vårt empiriska material samt diskussion. 
Analysverktyget utgörs av vårt teoretiska ramverk som består av tre delar. Den första delen 
beskriver vad en tjänst innebär, den andra delen när en tjänst skall kommuniceras, den tredje 
delen beskriver hur en tjänst skall kommuniceras. Vi har valt detta sätt för att ytterligare 
skapa en god stringens och en tydlig koppling mellan teori och empir samt diskussion för att 
underlätta för läsaren. Vi har valt att inte separera analysen mellan de olika respondenterna 
utan göra en övergripande analys av alla tre.    
  
 
6.1 VAD är Mäklartjänsten?  
Enligt Grönroos är det många företag som misslyckas med sin tjänstemarknadsföring då de 
implementerar kunskap om marknadsföring från varusektorn. Grönroos menar att det är av 
betydelse att känna till vad en tjänst innebär för att kunna marknadsföra den på ett effektivt 
sätt.96 Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson utgörs skillnaden mellan en tjänst och en vara 
av fyra karaktäristika. Dessa fyra karaktäristika utgörs av immaterialitet, heterogenitet, 
samproduktion och förgänglighet.97 Vi inleder analysen kring mäklartjänsten med att kritiskt 
granska de kunskaper som våra respondenter har om den tjänst de erbjuder. Två av 
respondenterna, Rolf och Maria, beskrev fastighetsmäklartjänsten som försäljning av kunskap 
och trygghet. Den tredje respondenten Sebastian beskrev att tjänsten innebar att reda ut 
oklarheter samt vara en förmedlande länk. Teorin anser att en tjänst är svår att definiera 
eftersom den är abstrakt, dock har respondenterna beskrivit den tjänst som de erbjuder väl. 
Vidare beskrev Maria och Sebastian mäklartjänsten som ett smidigt sätt för säljare och köpare 
att undgå misstag vid köp och försäljning. Rolf lade betoning på trygghet, kompetens och 
erfarenhet. Respondenternas beskrivningar av tjänsten tyder på att de har en förståelse för att 
tjänsten de tillhandahåller är abstrakt eller immateriell i enlighet med ovannämnda teori. Detta 
för att mäklarna ser tjänsten som något som inte går att ta på utan enbart består av den 
osynliga kompetens och erfarenhet som mäklaren erbjuder i tjänsten. Genom denna 
kompetens och erfarenhet erbjuder fastighetsmäklaren trygghet åt sina kunder. Denna 
trygghet är abstrakt eller immateriell vilket enligt teorin utgör en del av problematiken kring 
konkretiseringen av tjänsteerbjudandet98.  
 
Att vara medveten om vad det är för tjänst som företaget erbjuder är viktigt för utformandet 
av marknadsföringen.99 En viktig del i mäklaren arbete är att skapa en god relation till kunden 
och arbeta med ett gott kundbemötande för att alltid ha nöjda kunder. Detta är något som alla 
respondenter ansåg vara utav vikt. Enligt teorin så tenderar vi att lita på rekommendationer 
från personer som vi har förtroende för. Dessutom är personkemi samt förtroende viktiga 
aspekter ju mer abstrakt en tjänst är.100 Därmed kan vi hävda att fastighetsmäklare gör rätt i att 
arbeta med förtroende och nöjda kunder eftersom det i sin tur leder till positiv marknadsföring 
genom att nöjda kunder sprider goda rykten om företaget. Detta kan kopplas samman med 
samproduktion.101 Varje tjänst utförs annorlunda eftersom kunden är en del utav 
produktionen. Dennes krav och involvering påverkar tjänstens utförande, detta medför 
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heterogenitet.102 Detta är även viktigt för arbetet inom fastighetsmäklarbranschen anser vi, då 
behovet av typ av bostad och variation i olika säljare och köpares önskemål leder till att 
tjänstens utformade också kan variera. Vi anser att det är viktigt att mäklare förstår kundens 
behov och anpassar tjänsten därefter. Mäklartjänsten är inte något som går att lagra, i enlighet 
med tjänsten karaktäriska, förgänglighet.103 Som alla tre respondenter uttryckt är relationen 
mellan mäklare och kund avslutad när försäljning av bostad är avslutad. Dock kan det 
förekomma kontakt under våren om klienten önskar hjälp med deklaration. Detta visar på att 
det kan vara problematiskt för mäklare att bibehålla relation med sina kunder efter tjänsten är 
avslutad. Om vi liknar detta med en bilhandlare exempelvis, kan företaget bibehålla kontakt 
med bilköpare genom service av bilen. Det enda som vi kan se binder samman säljare med 
mäklaren i ett senare skede är just hjälp med deklaration. Dock betonade all tre respondenter 
att ambitionen var att bibehålla kundkontakten efter avslutad affär. 
  
Alla tre respondenter fann både köpare och säljare som sin målgrupp. Maria och Sebastian 
menade att säljare utgjorde den huvudsakliga målgruppen till en början men tillade sedan att 
egentligen är målgruppen både säljare och köpare. Detta styrker vår mening att säljaren är 
väldigt viktig för mäklaren och kommer i första hand eftersom det är denne som betalar 
mäklarnas lön genom arvode. Visserligen tillade både Maria och Sebastian senare att både 
kundgrupper är viktiga men det första som de tänkte på var just säljare. Rolf menade att 
numera arbetar fastighetsmäklare med att bearbeta spekulanter istället för att endast fokusera 
på säljare. Dessa spekulanter registreras vid visningar eller genom andra kontakter med 
företaget och förs in i ett register som företaget upprättar. Detta för att lagra kunder som 
företaget för tillfället inte kan bistå med sin tjänst till. I registret bearbetas potentiella köpare 
och säljare, när företaget kan tillgodose kundens önskemål. Detta anser vi vara en metod för 
att skapa en relation egentligen innan tjänsten initierats. Eftersom relation är en viktig del 
inom tjänstemarknadsföring kan vi hävda att detta är ett bra sätt att locka kunder. När en tjänst 
är väldigt abstrakt blir konsumenter kluvna, men om man som mäklare redan initierat ett 
förhållande kan det vara lättare att bygga ett förtroende mellan mäklare och klient. Som vi kan 
förstå utifrån det som respondenterna sagt, är säljaren i fokus, även om de inte säger det rakt 
ut. Köpare hittar ändå det dem söker och därmed läggs inte energi på att locka köpare. Detta 
är intressant då vi i början av uppsatsen ifrågasatte mäklarbyråernas marknadsföring eftersom 
de endast riktar sig till köpare och inte till säljare som är den kund som betalar mäklarnas 
arvode. Respondenterna menar att köpare hittar det dem söker, då kan vi undra varför resurser 
läggs ner på dyra tidningsannonser och objektsbeskrivningar. Detta kommer vi att diskutera 
närmare i avsnittet om HUR en mäklartjänst kommuniceras. 
 
 
Sammanfattning 
Slutligen kan vi se att mäklartjänsten i sig är i princip vad teorin generellt beskriver utifrån de 
fyra karaktäristika som en tjänst har. Kundbemötande är något som är centralt för att det 
skapar god word-of-mouth som är positivt för företaget och i sin tur generar det fler kunder. 
Vi kan se att säljaren är den som är i fokus för mäklaren, det är denne som köper tjänsten och 
som fastighetsmäklaren även erbjuder sin tjänst till. Självklart är köparen en del av denna 
tjänst i slutskedet av relationen mellan mäklare och säljare eftersom när bostadsköpet är 
avslutat är även relationen mellan säljare och mäklare över. Dock lägger mäklare inte så stor 
fokus på köpare eftersom respondenterna hävdar att de hittar det dem söker. Det är svårt för 
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mäklare att bibehålla relationen till kunden efter tjänsten är avslutad. Dock börjar kundregister 
och bearbetning av spekulanter bli viktigare i arbetet med att skapa relation. 
 
6.2 NÄR kommuniceras Mäklartjänsten? 
En relation till en kund har enligt Grönroos en livscykel. I de olika livscyklerna, initialskede, 
köpprocess och konsumtionsprocess bör olika konkurrensmedel betonas för att möta kunden 
på ett effektivt sätt och för att bibehålla relationen på lång sikt. Goda kundrelationer kan i 
längden bidra till lägre marknadsföringskostnader då nöjda kunder kan återkomma samt bidra 
till att nya kunder söker företaget på rekommendation från en nöjd kund. 104 Rolf och 
Sebastian menade att de inom organisationen hade uttalade strategier för hur mäklaren skall 
bemöta kunden. Rolf beskrev vidare att strategin var utformad av organisationen företaget 
tillhörde men att de inom företaget satte mycket personlig prägel på hur kundbemötandet gick 
till. Maria beskrev det som att mäklarna inom företaget lärde sig av varandra vilket genom det 
gav ett liknande sätt att arbeta men att det inte fanns någon uttalad strategi för detta. 
Intervjupersonerna menade att under ett tidigt skede i relationen hade mäklaren en mycket 
frekvent kontakt med kunden. Vidare beskrev respondenterna att de under detta skede 
försökte skapa en god relation för att bygga upp ett förtroende mellan kunden och mäklaren.  
 
Alla respondenterna beskrev att efter avslutad affär var även relationen avslutad. Ett undantag 
för detta var om kunden önskade hjälp med deklarationen som sker efterkommande vår från 
det att försäljning skett. Detta ger en naturlig uppföljning för dem som sålt sin bostad genom 
företaget. Respondenterna beskrev dock att det inte fanns någon annan återkoppling eller 
uppföljning från företagets sida för att arbeta vidare med relationen. Att skapa en god relation 
och ett förtroende mellan kund och företag stämmer väl överens med Grönroos teori om hur 
ett tjänsteföretag bör arbeta med kundrelationer i ett initialt skede. Under köpprocessen skall 
sedan detta förtroende och de förväntningar som byggts upp motsvaras av det arbete som 
företaget senare levererar.105 Enligt studien stannar relationen till företagets kunder vid 
avslutad affär vilket inte är i enlighet med teorin om hur marknadsföring bör kommuniceras 
under de olika skedena av kundrelationen. Detta eftersom det i praktiken blir omöjligt, 
mäklaren kan inte fortsätta att ha en aktiv relation med kunden under konsumtionsprocessen, 
det vill säga, under den period som köpare bor i en bostad köpt via den specifika mäklaren. 
Mäklaren kan inte heller bibehålla en aktiv relation med säljaren efter avyttrandet av 
bostaden. Därför kan vi se köpprocessen som det viktigaste skedet i Grönroos livscykeln106. 
Det är här som mäklaren har möjligheten att bygga en stark relation till kunden. Detta skulle 
då leda till som vi nämnde tidigare till att kunden rekommenderar mäklaren till andra. Vidare 
skulle det även kunna leda till att dessa klienter återvänder till samma mäklare eller byrå om 
de funderar på ytterligare försäljning eller köp av bostäder. Givetvis är även initialskedet utav 
vikt, dock på grund av tjänstens abstrakta karaktäristika hävdar vi att word-of-mouth och 
klienters rekommendationer viktigare för att skapa ett intresse och ett förtroende för mäklaren 
än vad traditionell marknadsföring. Detta anser vi genereras genom att mäklare skapar god 
kundrelation under köpprocessen. 
 
Köpare har kontakt med mäklare både via telefon och Internet samt visningar såsom 
respondenterna beskrivit. Vi menar att visning av bostäder är en viktig plattform för mötet 
mellan mäklare och köpare. I detta skede har mäklaren möjlighet att skapa en relation till 
köparen som således leder till tillit och köp. Detta är förutsatt att bostaden i fråga är det 
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köparen söker efter, vi menar inte att en visning som inte leder till köp beror nödvändigtvis på 
att relation och tillit mellan mäklare och köpare brustit. Vidare anser vi att mäklaren kan anta 
att de som kommer på visningar har objekt som de funderar på att avyttra eftersom de 
funderar på att köpa ett nytt objekt. I detta skede har då mäklaren möjlighet att locka köparen 
till en försäljning av sitt objekt genom att erbjuda stödtjänster107. Exempelvis kan mäklaren 
vid en visning erbjuda potentiella köpare som kommer för att se objektet en fri värdering av 
deras nuvarande bostad. På detta sätt kan mäklaren intressera potentiella köpare att sälja deras 
nuvarande bostad och köpa en ny, således har mäklaren gjort två affärer utav en. 
 
Sammanfattning 
Slutligen kan vi se att Grönroos livscykel inte är något som helt fullt kan appliceras på 
mäklartjänsten. Att bibehålla en relation med kunder under konsumtionsprocessen blir svårt 
och därmed ser vi köpprocessen som en väldigt viktig period i relationen mellan mäklare och 
klient eftersom det förtroende och tillit som skapas här kan vara avgörande för framtida 
affärer. Initialskede är viktigt men vi anser att rekommendationer och word-of-mouth är mer 
avgörande i valet av mäklare än traditionell marknadsföring. Vidare är visningar en viktig 
plattform för mötet mellan mäklare och köpare där mäklarna har en god möjlighet att skapa 
relation och tillit till köpare. Vidare kan mäklaren genom stödtjänster skapa fler affärer. 
 
6.3 HUR kommuniceras mäklartjänsten? 
Kommunikation mellan företag och dess kunder blir allt viktigare inom tjänsteverksamheten. 
De mäklarbyråer vi besökt tillhör alla tre en större kedja, detta medför att en del av deras 
marknadsföringsåtgärder är centralstyrda. Enligt teorin finns det tre relationer som berörs 
inom tjänsteverksamhet; interaktiv kommunikation, extern kommunikation samt intern 
kommunikation.108 Utifrån respondenternas beskrivning av hur de arbetar med 
marknadsföring inom organisationen kan vi förstå att alla tre relationerna på ett eller annat 
sätt berör även mäklartjänsten. Dock anser vi att den interaktiva kommunikationen är av 
högre vikt när det gäller mäklarnas ambitioner att skapa kundnöjdhet, tillit och en bra relation 
med klienten. Beträffande extern kommunikation så beskrev Maria och Rolf att skyltning, 
direkt reklam, efterlappning, Internet, tidning samt TV var bland de vanligaste 
kommunikationskanalerna som de använde. Maria berättade att företagets hemsida har 50 000 
besökare per vecka. Vidare ansåg Sebastian att Internet har påverkat mäklarbranschen på så 
sätt att köpare och säljare vänder sig mer och mer till Internet och skickar e-post till mäklarna 
vid frågor. Förr var det fler som besökte byrån eller ringde. Detta anser vi påverkar en stor del 
av mäklarens möjligheter att påbörja en relation till kunden. Om det skulle vara så att kunder 
besökte mäklarkontoren oftare eller ringde så har mäklarna en större möjlighet att bygga en 
initial tillit. Detta styrker även vårt tidigare resonemang att köpprocess och interaktiv 
kommunikation är väldigt viktigt, vidare styrker detta vårt resonemang att rekommendationer 
och word-of-mouth är en viktig grund för relationen mellan klient och mäklare. 
 
På grund av Internets växande användning och betydelse inom mäklarbranschen resonerade vi 
i början av studien att den traditionella tidningsannonseringen har fått mindre betydelse. Dock 
så används denna kommunikationskanal flitigt och vi tror att detta är en metod för mäklarna 
att bryta mäklartjänstens immateriella egenskaper. När säljare ser sina objekt svart på vitt i 
tidningen så framställs tjänsten mindre abstrakt. Tidningsannonseringen är också till för 
potentiella säljare eftersom byråerna vill visa att just deras företag får in fina och dyra objekt. 
Vi frågade tidigare i analysen varför byråer använder sig så flitigt av denna kanal trots att 
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respondenterna ansåg att de inte la ner resurser på köpare eftersom ”de hittar det de söker”. 
Därmed kan vi förstå att tidningsannonseringen är mest för säljarens skull, samt att visa 
potentiella säljare vilken byrå de bör vända sig till. Visserligen fungerar 
tidningsannonseringen även som en kommunikationslänk mellan mäklare och köpare men det 
är framförallt för säljare och potentiella säljare som den används. 
 
Vi anser även att det är viktigt för mäklarbyråerna att arbeta med kommunikation via Internet. 
Resurser bör läggas på layout av hemsida samt att kontinuerligt uppdatera information som 
presenteras på Internet. Respondenterna har tydligt märkt den ökade vikten av Internet, dock 
har de inte erkänt någon större satsning förutom e-post kontakt. Vi tror detta beror på att 
respektive byrås hemsida är format av den centrala organisation som de är knutna till. Precis 
som lokal marknadsföring är av vikt anser vi att en personlig samt lokal prägel sätts på 
byråernas hemsida. Detta styrker vi med teorin som vi presenterat om Internet 
kommunikation. 
 
Intern kommunikation berör mäklarnas förmåga att inom byrån diskutera och lägga fram 
riktlinjer. Eftersom en del av marknadsföringen är centralstyrd och en del är fri för lokal 
anpassning ser vi vikten av att företaget skapar en lokal marknadsföringsstrategi. Detta 
genomförs också utifrån det respondenterna beskrivit. Rolf beskrev att marknadsföring är 
kostsamt och att de samarbetar med en centralstyrd organisation för att få tillgång till 
varumärket. Detta kan vara en avgörande del i byråers marknadsföring anser vi eftersom det 
kan vara kostsamt att marknadsföra och bygga upp ett varumärke. Det kan underlätta att vara 
knuten till en centralstyrd organisation, som alla de tre byråer vi besökte är, eftersom byrån 
får hjälp med kommunikationsprocesser109. På grund av detta tillåts mäklarna att fokusera på 
den lokala marknaden. Samtidigt behöver dessa byråer inte ägna sig åt nationell 
marknadsföring eftersom den styrs centralt och kontoren är lokala. 
 
Marknadsföring måste även anpassas till företagets mål och visioner och därmed styrker detta 
vårt resonemang om vikten av att de enskilda mäklarbyråerna gör en lokal- och byråanpassad 
marknadsföringsstrategi. Sebastian beskriver att de noggrant beslutar om 
marknadsföringsåtgärder samt att de följer upp dessa. Maria beskriver att de på byrån 
kontinuerligt uppdaterar deras marknadsföringsplan men att det inte görs någon direkt 
uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Rolf menar att de inte ännu har slutfört sin 
marknadsföringsplan och att de är dåliga på att följa upp åtgärderna för att se om 
marknadsföringen givit resultat. Vi kan se att det brister i detta område för byråerna. Givetvis 
arbetar de alla på ett eller annat sätt med marknadsföringsplanering. Dock som Sebastian 
beskrev det är det värdelöst att inte följa upp sina marknadsföringsåtgärder. Vi anser att detta 
leder till att byråerna inte kan arbeta med att förbättra åtgärderna eftersom de inte kan se vad 
som är effektivt respektive ineffektivt och behöver förändras samt arbetas vidare på. 
 
Enligt teorin är det viktigt att förstå HUR kommunikation fungerar för att kunna uppnå den 
effektivt.110 Mäklarna arbetar med olika budskap beroende på om det är konjunkturuppgång 
eller nedgång samt om det gäller försäljning eller köp. Vi anser att mäklarna är medvetna om 
vikten av effektiv kommunikation. Alla respondenter använder många olika 
kommunikationskanaler, på så sätt kan de nå ut till så många som möjligt. De använder sig 
både av interaktiv samt extern kommunikation som nämnt tidigare111. Vi anser att detta är 
viktigt för att skapa ett välkänt varumärke och företag lokalt. Vidare styrker den interaktiva 
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kommunikationen detta genom att den kan skapa positiva rykten eller så kalla word-of-mouth. 
Det är även viktigt att poängtera att interaktiv kommunikation inte endast leder till positiva 
rykten. Om mäklarna inte lyckas skapa en bra kundrelation så kommer de att förlora de 
positiva aspekter som medföljer interaktiv kommunikation. 
 
För att maximera kommunikationen med kunden samt för att inte skapa dubbla budskap112 om 
företaget, produkt eller tjänsten implementerar fler och fler företag IMC113 Utifrån våra samtal 
med respondenterna kan vi hävda att detta inte är något som är aktuellt för byråerna de verkar 
vid. Eftersom IMC behandlar effektiv resursfördelning114 så anser vi att detta kan vara något 
som kan appliceras centralt, när det beslutas om hur mycket resurser inom marknadsföring 
skall läggas ner på de olika byråer som är knutet till den centrala organisationen. Dock skapas 
det även en viss enhetlighet eftersom en del av marknadsföringen styrs lokalt anser vi. 
Respondenterna anser själva att de har enhetliga budskap, dock ser vi gärna att detta 
diskuteras närmare i respondenternas respektive marknadsplan. Vi nämnde tidigare att 
byråerna brister i att följa upp på marknadsåtgärder, detta kan skapa oeffektiv resursallokering 
i den loka marknadsföringen eftersom det kan vara möjligt att företaget investerar pengar i 
marknadsföring som inte genererar något. 
 
Målet med marknadsföring måste vara tydligt om företaget skall kunna utforma effektiv 
marknadsföring.115 Som teorin beskriver är det vanligaste målet att uppnå försäljning116 och 
som alla tre respondenter berättar är även detta målet med deras marknadsföring. Vi anser att 
det slutgiltiga målet med marknadsföring bör vara försäljning, dock kan det finnas andra mål 
med detta också. Exempelvis kan delmål vara att skapa ett intresse hos potentiella kunder, 
bygga varumärke och informera.  
 
Sammanfattning 
Slutligen kan vi hävda att den interaktiva kommunikationen såväl som den externa 
kommunikationen är viktigt. Dock är den interaktiva kommunikationen utav större vikt 
eftersom vid så abstrakta tjänster såsom mäklartjänsten förlitar sig potentiella kunder på 
rekommendationer och word-of-mouth. Trots utvecklingen av Internet är 
tidningsannonseringen viktigt, vi menar att det är ett sätt för mäklarna att materialisera 
tjänsten. En stor del av marknadsföringen är centralstyrd och vi anser att detta medför många 
fördelar för byråerna såsom ekonomiska, varumärke, kommunikationsprocesser och 
utformande av hemsida. Byråerna är dåliga på att följa upp på marknadsåtgärder, detta kan 
leda till ineffektiv resursallokering vid marknadsföringsåtgärder. Integration av 
kommunikationsprocesser är något som vi tror är med aktuellt på central nivå och till viss del 
påverkat detta byråerna med resurser. Byråerna har enhetliga budskap, vilket verkar troligt på 
grund av att de är knutna till central styrda organisationer. Målet med marknadsföringen är 
ökad försäljning. 
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6.4 Små och stora mäklarbyråer 
Slutligen vill vi diskutera huruvida urvalet av mäklarbyråer kan ha påverkat resultaten av 
denna studie. De tre byråer som deltagit i denna studie är alla små familjeföretag med mindre 
än tio anställda. Vi anser att det är av vikt att skapa goda kundrelationer vare sig det gäller en 
stor eller liten byrå. Dock kan det vara väldigt viktigt för små byråer att skapa ett gott rykte 
för att kunna vara konkurrenskraftig gentemot större byråer som kan ses ha större resurser för 
marknadsföring. Vidare anser vi att mindre byråer måste förlita sig mer på word-of-mouth än 
större byråer.  
 
Tidningsannonseringen och vikten av denna kommunikationskanal ser vi som en inneboende 
del i mäklarbranschen i dagsläget. Det är viktigt att ge säljaren någonting konkret samtidigt 
som att man vill visa potentiella säljare att ”vår” byrå får uppdrag att sälja dyra och fina 
objekt. Det är en kommunikationskanal som är viktig för både stora och små byråer anser vi 
på grund av att den till en viss del hämmar mäklartjänstens immateriella karaktäristika 
samtidigt som den lockar potentiella säljare och köpare. 
 
Bearbetning av spekulanter blir allt viktigare och detta medgavs av de byråerna som deltog i 
denna studie. Dock var det endast en av de byråer som deltagit i denna studie arbetar med 
spekulanter och de andra två har intentioner att påbörja. Vi tror att ekonomiska resurser kan 
vara en av orsakerna till att detta arbetssätt inte fullt ut ännu implementerats i de små byråerna 
i denna studie. Detta kan vara något som större byråer är mer verksamma inom och kan 
därmed ha en mer proaktiv roll i att få in objekt till byrån samt försäljning. 
 

6.4.1 Slutligen 
Då denna studie har empirisk grund i tre små mäklarbyråer påverkar detta de resultat som 
denna studie framkallar.  Den diskussion vi för ovan kan endast baseras på spekulationer 
eftersom vi inte har intervjuat några större mäklarbyråer för att kunna identifiera skillnader i 
marknadsföringsstrategier mellan små och stora byråer. Detta leder till att de resultat som 
dragits i denna studie inte kan appliceras på stora byråer eftersom det kan finnas skillnader 
som inte vi kan beakta eller diskutera kring eftersom vi inte har den relevanta kunskapen från 
ett empiriskt perspektiv. Dessutom kan det finnas specifika drag i marknadsföringsstrategier 
på större byråer som kan bidra till ytterligare förståelse och kunskap om skillnader och 
arbetssätt som denna studie inte kan lyfta fram. Med denna diskussion vill vi påvisa 
medvetenhet om de konsekvenser som är till följd av det urval som gjorts i denna studie och 
hur dessa kan ha påverkat resultaten. 



 

7. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutgiltiga slutsatser efter en omfattande 
genomgång av teori samt empiri. Vi har i avsikt att besvara studiens problem samt syfte. 
Kapitlet kommer att avslutas med förslag till framtida studier inom detta ämnesområde.  

 
Syftet med denna studie var utöka förståelsen för de marknadsföringsstrategier 
fastighetsmäklare använder i syfte att nå ut till de kunder som vill ha hjälp att sälja eller köpa 
bostad. Vidare ville vi till ett viss mån granska dessa strategier samt utforma förslag och råd 
om hur mäklarbyråer kan förbättra nuvarande marknadsföringsstrategier. Vi har även 
ambitioner att utöka det teoretiska ramverket i de fall som det brister utifrån 
mäklarbranschens specifika drag och arbetssätt. 
 
Den ökade förståelsen av branschen samt marknadsföring anser vi att vi har uppnått genom 
vår analys av teori samt empiri. Detta har i sin tur lett till att vi kunnat förstå och granska hur 
mäklarbyråer arbetar med marknadsföring och vad som är centralt inom deras strategi samt ge 
förslag på hur marknadsföringsstrategierna kan förbättras. 
 
Det som framkommer att vara allra viktigast inom mäklarbranschen är att skapa ett gott rykte 
och detta skapas främst genom interaktiv kommunikation där mäklarna strävar efter att skapa 
en god kundrelation med tillit. Branschen använder sig av många kommunikationskanaler och 
en som blir allt viktigare är Internet. Detta kan leda till att den initiala kontakten mellan 
mäklare och kund inte längre sker genom besök eller telefon utan genom e-post. Vidare leder 
detta till att interaktiv kommunikation blir ännu viktigare eftersom positiva 
rekommendationer från kunder kan leda till nya uppdrag hos potentiella kunder som tidigare 
tvekat. 
 
Visningar är en viktig plattform för mötet mellan mäklare och potentiella köpare. I detta skede 
kan mäklaren skapa kundrelation och tillit. Vidare har mäklaren anta att potentiella köpare 
som kommer till visningar även kan vara potentiella säljare av sin nuvarande bostad. Därmed 
kan mäklare med hjälp av stödtjänster generera fler affärer. Detta genom en försäljning av en 
bostad till en potentiell köpare och i ett senare skede en försäljning av köparens föregående 
bostad. 
 
För att eliminera en del av den immateriella karaktären som en tjänst innebär använder sig 
mäklarna av tidningsannonsering. Som vi i början av studien antog är tidningsannonseringen 
främst för säljarens skull även om det till synes skall vara för köpare. Detta är en metod för 
mäklarna att skapa något som inte är abstrakt och säljaren ”ser” mäklarens arbete. Dessutom 
används tidningsannonseringen som en kommunikationskanal för att visa framtida säljare att 
just ”vår” byrå får de bra och dyra objekten. Vi antog att tidningsannonseringen inte skulle 
vara lika viktigt inom branschen på grund av Internets genomslag dock är det fortfarande en 
viktig kommunikationslänk mellan mäklare och klienter. 
 
Bearbeting av spekulanter är en strategi som kommer att bli en viktig del av mäklarbyråernas 
marknadsföringsstrategier. Detta leder till att mäklarna kan göra mer riktad marknadsföring 
genom att matcha objekt med potentiella köpare. Att vara knutet till en central organisation är 
en viktig strategi för små byråer då de får mycket stöd i marknadsföring. Denna strategi leder 
till fördelar såsom varumärke, enhetlighet, ekonomiska och kommunikationsprocesser. I 



 

nuläget är integration av marknadsföringsaktiviteter inte aktuellt på lokal nivå men det är 
något som påverkat byråerna på en central nivå. 
 
Slutligen diskuterade vi kring huruvida urvalet av mäklarbyråer i denna studie kan ha 
påverkat resultaten på vår. Vad gäller bearbetning av spekulanter samt marknadsföring kom vi 
fram till att stora byråer förmodligen har de ekonomiska resurser som tillåter dessa strategier 
medan mindre byråer vid sidan av marknadsföring måste arbeta mycket med kundrelation och 
skapa god word-of-mouth för att skapa konkurrenskraft. Tidningsannonseringen ansåg vi vara 
en kommunikationskanal som är viktigt i både stora och små byråer på grund av att den 
framför något konkret till säljare. Vidare diskuterade vi kring huruvida vårt urval har påverkat 
de resultat som studien har framkallad. Vi kom fram till att empirisk insikt i hur större byråers 
arbetssätt kan ha bidragit mer till förståelsen om denna bransch samt dess 
marknadsföringsstrategier. De slutsatser som har dragits utifrån diskussionen om skillnader 
mellan stora och små byråer är endast spekulativa och de resultat som denna studie 
frambringat är inte, enligt vår mening, applicerbara på stora byråer eftersom de har andra 
förutsättningar och därmed kan marknadsföringsstrategierna vara annorlunda. 
 
Studiens problemformulering lyder Vilka marknadsföringsstrategier använder 
fastighetsmäklare för att nå ut till den som avser att sälja eller köpa bostad?  
 
Utifrån studiens syfte som vi besvarat ovan hävdar vi att svar på studiens problem även 
framkommit. Vi upptäckte att inom mäklarbranschen är interaktiv kommunikation centralt. 
En strategi som medför många fördelar är att vara knutet till en central organisation. Många 
kommunikationskanaler används men Internet får alltmer genomslag och tidningsannonsering 
är fortfarande en viktig del i arbetet med marknadsföring. Vidare är bostadsvisningar en viktig 
plattform för mötet mellan mäklare och potentiella köpare, där mäklaren genom stödtjänster 
kan generera fler affärer. 
 
7.1 Förslag till ytterligare studier 
Denna studie berör vilka marknadsföringsstrategier som fastighetsmäklare använder sig av i 
avsikt att locka säljare och köpare inom Umeå. Denna studie skulle kunna genomföras på nytt 
med ett urval som sträcker sig över ett större geografiskt område. Vidare skulle man kunna 
studera skillnader mellan olika regioner i Sverige eller studera denna företeelse på en 
internationell nivå och identifiera skillnader i strategier mellan Sverige och andra länder. 
Ytterligare en intressant infallsvinkel är skillnader i marknadsföringsstrategier mellan stora 
och små byråer som vi kort diskuterat kring. 
 



 

8. Sanningskriterier 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera information gällande de kriterier som ligger till 
grund för att bedöma studiens trovärdighet. De sanningskriterier som detta kapitel behandlar 
är Giltighet, Reliabilitet, Validitet samt Replikation. 
 
8.1 Giltighet 
Med giltighet avses huruvida forskaren har samlat tillräckligt med data och information som 
skall vara tillfredsställande för att täcka olika egenskaper i det fenomen som forskaren har 
haft i avsikt att studera. För att uppnå giltighet eller så kallad teoretiskt mättnad skall 
ytterligare information inte påverka studiens resultat.117 Vi anser att vi har uppnått teoretisk 
mättnad, ytterligare information kan inte påverka studiens resultat. En orsak till detta är 
studiens extensiva teoretiska ramverk som vi anser tillräckligt täcker olika egenskaper inom 
tjänstemarknadsföring utifrån studiens problem samt syfte. 
 
8.2 Validitet 
Med validitet avses huruvida de slutsatser som dragits i studien är sammanhängande. Vi avser 
här att redovisa för extern validitet118 

8.2.1 Extern validitet 
Denna form av validitet berör huruvida resultaten som genererats av studien kan 
generaliseras.119 Eftersom de respondenter som ingår i denna studie inte blivit utvalda genom 
ett sannolikhetsurval kan vi inte heller påstå att vi uppnår detta sanningskriterium. 
 
8.3 Reliabilitet 
Med reliabilitet avses huruvida forskaren har gjort pålitliga mätningar120 och om resultaten 
som genererats av vår studie skulle bli densamma om vi skulle genomföra den på nytt.121 Vi 
anser inte att resultaten på vår studie skulle bli annorlunda om den skulle genomföras på nytt. 
Dock är det viktigt att poängtera att resultaten kan ha blivit påverkade av respondenternas 
villighet att ge information, information som de anser vara hemlig. Vidare kan vi som 
intervjuare kan ha påverkat respondenterna, den så kallade intervjuar effekten. Denna effekt 
innebär att vi som intervjupersoner skapar skevhet i respondenternas svar och att oftast när en 
intervjuare är närvarande har respondenter en tendens att besvara frågor på ett vis som får 
dem själva att framstå som positiva. 122 Detta kan till en viss del ha påverkat vår studie då vi 
ställt frågor som är självutvärderande och då finns möjligheten att respondenterna svarat skevt 
för att få den byrån de arbetar vid att framstå som positiv.  
 
8.4 Replikation 
Med replikation menas huruvida en studie är reproducerbar. Detta kan vara viktigt för att 
undersöka om resultaten på en specifik studie verkligen stämmer.123 Vi har noggrant redogjort 
för hur vi har gått tillväga i insamlingen av teori samt empiri och därmed anser vi att studiens 
resultat är replikerbart och om den skulle reproduceras skulle liknande slutsatser dras.
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Bilaga 1 – Teori Modell 
 
Nedan illustreras vår egna sammanfattande modell över de teorier som vi har presenterat i 
kapitel 3. I denna modell kan man se hur dessa tre teoriblock berör varandra. 
 

 
 

 

 

 

En tjänst består av som 
modellen visar olika 
karaktäristika. För att ett 
företag skall kunna 
marknadsföra sin tjänst är 
det viktigt att veta vad 
tjänsten egentligen innebär, 
annars blir det svårt att 
marknadsföra/kommunicera 
det företaget vill sälja. 
 
En tjänst består av olika 
skeden och processer. Inte 
nog med att företaget måste 
identifiera vad tjänsten 
ifråga egentligen innebär för 
att skapa effektiv 
kommunikation, företaget 
måste även anpassa denna 
till de olika skeden som 
tjänsten utspelar sig i. 
 
Det finns många olika 
metoder tillgängligt för ett 
företag att kommunicera 
med sina kunder. När 
företaget identifierat VAD 
man vill kommunicera och 
NÄR det skall 
kommuniceras måste 
företaget slutligen besluta 
HUR det skall 
kommuniceras. 



 

Bilaga 2 - Intervjumanual 
 
 
BAKGRUND 
Fastighetsmäklaren och organisationen. 
 

1. Beskriv er organisation.  
• antal anställda 
• antal ägare 
• ansvarsområden 

 
2. Beskriv din roll inom organisationen. 

• ansvar 
 

3. Beskriv din personliga bakgrund. 
• Utbildning 
• År inom branschen 
• Varför fastighetsmäklare 
 

 
VAD 
Under denna rubrik kopplar vi frågor till teoriavsnittet som behandlar tjänstens 
karaktäristika.   

 
4. Beskriv arbetet som fastighetsmäklare 
 
5. Vad erbjuder ni kunden i rollen som fastighetsmäklare 

 
6. Vad anser ni att fastighetsmäklare erbjuder för tjänst. 
 
7. Vad anser ni är viktigast i arbetet som fastighetsmäklare. 

• Kundrelationen 
• Omsättning  

8. Vilka är er (främsta) kundgrupp/målgrupp. 
• Köpare 
• Säljare 
• Befintliga kunder  
• Potentiella kunder 

 
 
 
 



 

NÄR 
Under denna rubrik kopplar vi frågor till teoriavsnittet som behandlar när olika typer av 
marknadsföring kan äga rum under de skeden som finns i Grönroos kundrelationslivscykel. 
 
Beskriv hur ni arbetar med relationen till kunden. 
Kundbemötande 
 
Har ni någon plan eller uttalad strategi för detta. 
Om så beskriv dessa 
 

9. Arbetar ni på olika sätt under relationen till kunden. 
• Initialskede 
• Köpprocess 
• Konsumtionsprocess 

 
10. Efter avslutad affär –håller ni relationen till kunden vid liv på något sätt. 

• Om så beskriv dessa strategier 
• Är detta uttalade strategier inom organisationen 

 
11. Hur givande finner ni dessa kundvårdande strategier? 
 
 

HUR 
Under denna rubrik kopplar vi frågor till teoriavsnittet som behandlar kommunikation mellan 
företaget och kunden. 

 
12. Hur arbetar ni med marknadsföring inom ert företag? 

• Egen marknadsföring 
• Centralstyrt 
• Reklambyrå 

 
13. Har ni någon plan för er marknadsföring? 

 
14. Hur väl passar er marknadsföringsplan med företagets mål och visioner? 

 
15. Arbetar ni med olika budskap till olika typer kunder? 

• Säljare  
• Köpare  
• Befintliga kunder  
• Potentiella kunder 

 
16. Beskriv hur ni kommer fram till vilket budskap som skall förmedlas till kunden. 
 
19. Hur tror ni att potentiella och befintliga kunder uppfattar det ni kommunicerar? 

• Följer ni upp med analyser kring detta 
 
 
 



 

20. Vilka medel använder ni för att kommunicera med kunden? 
• TV  
• Tidning 
• Media 
• Internet 
• Personligkontakt 

 
 
 

21. Hur arbetar ni med att ge kunden möjlighet att kommunicera med företaget? 
• Internet  
• Telefon 
• Tillgänglighet 
 

22. Arbetar ni med att utforma all information om företaget enhetligt? 
 
23. Känner ni som företag till era styrkor och svagheter. 

• Nämn dessa 
• Påverkar det arbetet med marknadsföringen 

 
24. Vad är målet med er marknadsföring? 
 
25. Beskriv hur ni använder Internet i marknadsföringen. 

• Eventuella förbättringar 
• Information 
• Tillgänglighet 
• Design 
 

 
 
 
 

  
 


