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Sammanfattning 
 
Denna kandidatuppsats behandlar svårigheter och möjligheter som finns när ett 
fastighetsmäklarföretag expanderar på en marknad med stor konkurrens.  
 
Fastighetsmäklarbranschens omsättning har de senaste åren ökat markant och ser i dagsläget ut 
att fortsätta öka. Fastighetsmäklarna blir fler och fler till antalet och fastighetsmäklarkåren blir 
yngre och yngre. Priserna på fastigheter ökar också, framförallt i storstadsregionerna, dit 
många av de fastighetsmäklare som finns söker sig. I de tre storstadsregionerna är 
konkurrensen mellan de olika fastighetsmäklarbyråerna mycket stor. Vad är det då som får nya 
aktörer att försöka slå sig in på dessa marknader med så stor konkurrens som den är idag?   
 
Frågeställningarna som vi har utgått från när vi har skrivit denna uppsats är: 

• Vilka möjligheter och svårigheter finns det för ett fastighetsmäklarföretag att expandera 
på en marknad med stor konkurrens? 

• Vad är det som gör att ett fastighetsmäklarföretag bestämmer sig för att expandera på 
en marknad med stor konkurrens? 

• Används allmängiltiga metoder och teorier vid marknadspenetrering i 
fastighetsmäklarbranschen? 

 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa de problem ett fastighetsmäklarföretag kan stöta på 
när de väljer att expandera på en marknad med stor konkurrens. Vi vill också klarlägga de 
möjligheter som finns när ett företag expanderar. 
 
Vi har använt oss av den kvalitativa metoden under arbetet med den här uppsatsen. I analysen 
har vi jämfört relevant teori med den information vi har fått fram i vår empiridel. Den primära 
faktan har vi samlat in genom intervjuer med personer på relevanta fastighetsmäklarföretag. 
Intervjuerna har genomförts både personligen och via mail. Den sekundära informationen har 
vi fått fram genom litteraturstudier av relevant litteratur, från rapporter och från artiklar. 
 
Utifrån våra frågeställningar har vi kommit fram till att den största möjligheten med att 
expandera är att företaget växer sig starkare mot sina konkurrenter när företaget finns på olika 
marknader. Företaget blir inte lika sårbart. En annan möjlighet är att en expansion 
förhoppningsvis leder till att företaget ökar sin omsättning. Den svårighet som vi anser har 
störst betydelse utifrån vår undersökning verkar vara den som handlar om att de beslut som tas 
i fastighetsmäklarbranschen oftast måste tas fort. Och det är inget undantag när ett företag 
arbetar med en expansion. Att besluten måste tas fort gör att hela expansionsprocessen ibland 
skyndas på och då kan arbetet med de analyser som teorin förespråkar bli lidande.  
 
Den andra frågan som vi behandlar i den här uppsatsen tar upp ett företags motiv till en 
expansion. Enligt oss författare är det största motivet att marknaden där företaget redan har 
marknadsandelar har blivit oattraktiv eller att det inte är lönsamt att ta fler marknadsandelar på 
den marknaden. Precis som det står skrivet i litteraturen. 
 
Om de allmängiltiga teorierna som vi har behandlat i denna uppsats verkligen används i 
fastighetsmäklarbranschen ställer vi oss frågande till. Vi anser att det är en fråga om tid. Som 
vi tidigare skrev så blir analyserna lidande om expansionsprocessen snabbas på.
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Summary 
 
This candidate essay treats difficulties and possibilities when an estate-agent-company expands 
on a market with great competition. 
 
The turnover in the sector of the estate agents has the last years increased strikingly and it 
seems to continue. The estate agents become more and more to the number and the estate agent 
union becomes younger and younger. The price on real estates also increases, particular in the 
big cities, where many of the estate agents are situated. In the three biggest cities of Sweden, 
the competition between the different estate-agent-companies is very high. Why do new 
companies want to try their success on those markets? 
  
The questions that we have started out from when written this essay are: 

• Which possibilities and difficulties are there for an estate-agent-company when they 
want to expand on a market with big competition? 

• Why does an estate agent company decide to expand on a market with big competition? 
• Are universal methods and theories about market penetration used in the sector of estate 

agents? 
 
The purpose with this study is to elucidate problems and possibilities for future companies that 
want to expand on a market with extensive competition. We also want to determine 
possibilities when a company expands. 
 
We have used a qualitative method during the work with this essay. In the analysis we have 
compared relevant theory with the information we have gotten from our empiric part. We have 
gathered the primary facts through interviews with persons on relevant estate-agent-companies. 
The secondary information was found through literature studies of relevant literature, of reports 
and articles. 
 
On the basis of our purpose we have come to the conclusion that the biggest possibility with 
expanding is that the company grows stronger towards competitors when the company is 
situated on various markets. Another possibility is that an expansion hopefully brings an 
increased turnover to the company. The difficulty that we consider has biggest importance, on 
the basis of our study, is that the decisions in the sector of the estate agents most often must be 
taken quickly. And there is no exception when a company works with an expansion. That the 
decisions must be taken quickly affects the entire expansion. The work with the analysis may 
not be as deep as they could have been. 
 
The second question that we treat in this essay is about a company's reasons to expand. 
According to us authors the biggest reason is that the market where the company already has 
market shares has become less attractive or that it is not profitable to take more market shares 
on that market. Exactly like the literature says. 
 
We are not sure if the universal theories that we have treated in this essay actually is used in 
the sector of the estate agents. We consider that it is a question about time. As we earlier said 
the analysis may not be as deep as they could have been when the decisions in the expansion 
process must be taken quickly. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till vårt valda ämne för att ge läsaren en 
inblick i ämnet. Vi redogör för vilken problemställning som ligger till grund för vår 
undersökning samt vilket syfte uppsatsen har. Slutligen presenterar vi en disposition av 
uppsatsen för att underlätta för läsaren. 
 
1.1 Bakgrund 
 
År 2005 omsatte fastighetsmäklarbranschen ca 6,1 miljarder. Branschen har haft en ökning 
med ca 20 % per år de senaste åren och det ser ut att fortsätta. Antalet mäklare är för 
närvarande ca 5 800, vilket är en ökning med cirka 1 000 stycken från år 2003. 
Fastighetsmäklarkåren blir allt yngre och andelen kvinnor är nu uppe i 37 %.1 
 
I och med höjningen av räntorna år 2006 trodde många att de senaste årens tryck på 
fastighetsmarknaden skulle avta, men enligt statistik från september till november 2006 är detta 
inte fallet. Prisutvecklingen för bostadsrätter över hela riket fortsätter att stiga, detta till följd av 
att Stockholmsmarknaden åter har vaknat till liv. Ser man till de senaste tolv månaderna förra 
året, 2006, har priset på bostadsrätter över hela riket ökat med 12 % jämfört med 2005. På 
villa- och fritidshusmarknaden för hela riket har prisutvecklingen varit positiv under 2006. 
Båda marknaderna har stigit med 10 %.2 
 
1.2 Problemformulering 
 
I dagsläget finns det en hård konkurrens mellan de olika fastighetsmäklarföretagen på 
marknaden, speciellt inom storstadsregioner. Vad är det som gör att ett fastighetsmäklarföretag 
vill slå sig in på marknader med stor konkurrens, är det verkligen lönsamt?  
 
Enligt en undersökning från Sveriges Byggindustrier och Mäklarsamfundet flyttar en svensk i 
snitt tio gånger i livet, vilket är en ökning i jämförelse med för tjugo år sedan.3 Vi tror att 
slutsatsen är att om en svensk person flyttar så pass många gånger i livet leder det till en ökad 
efterfrågan av mäklartjänsten. Aktuell statistik säger att tendenser gällande användning och 
efterfrågan av traditionella mäklartjänster inte har minskat kontra utbredning av Internettjänster 
för fastighetsförsäljning.4 Vi tror dock att efterfrågan på digitaliseringen av 
fastighetsmäklartjänsten kommer att öka i framtiden.  
 
Vi har gjort iakttagelsen att många fastighetsmäklarföretag väljer att expandera på nya 
geografiska marknader för att öka sin omsättning och lönsamhet. Det förekommer flera fall av 
mäklarföretag på mindre orter med stora marknadsandelar som har valt att expandera genom 
att försöka slå sig in på nya marknader och då främst storstadsregioner. Ett exempel på detta är 
Widerlöv & Co som har 30 % av marknadsandelarna i Uppsala och som nu försöker slå sig in 
på Stockholmsmarknaden. Vi finner ett intresse att fördjupa oss i orsakerna till varför företag 
väljer att expandera och vi vill belysa eventuella problem och möjligheter som en expansion 

                                                 
1 Artikel skriven av Nils Odén, Svenska Dagbladet 2006-11-20  
2 http://www.maklarstatistik.se/press.htm 
3 http://www.ad.se/aa/aa.php?zbwsession=0000903063 2007-02-12 
4 http://www.maklarstatistik.se/press.htm 
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kan innebära för ett fastighetsmäklarföretag. För att få svar på dessa frågor har vi valt att utföra 
intervjuer med tre personer på tre olika fastighetsmäklarföretag, Widerlöv & Co, m2 och 
Skandia mäklarna. 
 
Denna problemformulering har formulerat följande huvudfråga:  

- Vilka möjligheter och svårigheter finns det för ett fastighetsmäklarföretag att 
expandera på en marknad med stor konkurrens?  

 
Delfrågor: 

- Vad är det som gör att ett fastighetsmäklarföretag bestämmer sig för att expandera på 
en marknad med stor konkurrens? 

- Används allmängiltiga metoder och teorier vid marknadspenetrering i 
fastighetsmäklarbranschen? 

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa problem och möjligheter för kommande företag som vill 
slå sig in på en marknad med omfattande konkurrens.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa vår uppsats till storstadsregionerna i Sverige. Med storstadsregioner 
menar vi Stockholm, Göteborg och Malmö. Uppsatsen behandlar huvudsakligen 
Stockholmsområdet  
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 1 – inledning   
I det inledande kapitlet beskriver vi bakgrunden till vårt valda ämne för att ge läsaren en 
inblick i ämnet. Vi redogör för vilken problemställning som ligger till grund för vår 
undersökning samt vilket syfte uppsatsen har. Slutligen presenterar vi en disposition av 
uppsatsen för att underlätta för läsaren. 
 
Kapitel 2 – metod   
I denna del av vår uppsats beskriver vi det metodmässiga tillvägagångssättet som vi har valt. 
Vi redogör för genomförandet av de personliga intervjuerna som utgör vår empiriska 
undersökning samt kommenterar den litteratur vi har använt oss av. Vi redogör även för det 
vetenskapliga synsätt som vi har varit inspirerade av under den här uppsatsen. 
 
Kapitel 3 – teori   
I detta kapitel redogörs för vilka relevanta modeller och teorier som vi har använt oss av under 
denna uppsats och som är tillämpbara när ett företag expanderar. Kapitlet inleds med en 
förklaring av begreppet expansion, för att sedan beskriva de olika modeller och analyser som vi 
anser är relevanta. 
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Kapitel 4 – empiri   
I det här kapitlet har vi valt att kort presentera de respondenter som vi intervjuade. Vi har 
vidare sammanställt intervjusvaren i en löpande text. Intervjuerna utfördes via telefon samt via 
ett personligt möte på plats på ett kontor. 
 
Kapitel 5 – analys   
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi de resultat som vår uppsats visat mot bakgrund av 
de teorier som vi valt att använda oss av. Fokus läggs på att urskilja skillnader och likheter 
mellan respondenter, därefter avser vi att binda samman empiri och den teoretiska 
referensramen för att fylla uppsatsens syfte. 
 
Kapitel 6 – slutsats  
Här presenterar vi våra tankar och slutsatser utifrån de inledande frågeställningarna. Vi 
försöker i det här kapitlet knyta ihop säcken.  
 
Kapitel 7 – källförteckning   
Här redovisar vi de källor som vi har använt oss av under uppsatsens gång. 
 
Kapitel 8 – bilaga  
I det avslutande kapitlet visar vi den frågemall som vi använde oss av under de tre intervjuerna.
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2. Metod 
 
I denna del av vår uppsats beskriver vi det metodmässiga tillvägagångssättet som vi har valt. 
Vi redogör för genomförandet av de personliga intervjuerna som utgör vår empiriska 
undersökning samt en summering av den litteratur vi har använt oss av. Vi redogör även för 
det vetenskapliga synsätt som vi har varit inspirerade av under den här uppsatsen. 
   
2.1 Tillvägagångssätt 
 
Vi ska utreda om de aktuella teorierna inom marknadspenetrering är tillämpbara i verkligheten 
och om teorin stämmer med verkligheten.  
 
När vi besvarade våra frågor använde vi oss av att granska och jämföra SWOT – analysen med 
vårt insamlade empiriska material. Vi har utgått från SWOT - analysens olika delar5 för att få 
en strategisk bild över hot, styrkor, svagheter och möjligheter inom branschen. Vi har även 
använt oss av MIO-modellen6 när vi utformade intervjufrågorna. Vi har granskat 
fastighetsmäklarföretag som befinner sig i en expansionsfas och som har stora 
marknadsandelar där de är positionerade. Anledningen till att vi valde att fokusera vår uppsats 
på just dessa mäklarföretag är att de befinner sig i en stor förändringsfas. 
 
Vi finner ett intresse av att få en tydligare bild av hur tillvägagångssättet ser ut hos ett företag 
som befinner sig i en omfattande förändringsprocess och vilka möjligheter och hot de kan stöta 
på.  
 
För att studien skulle kunna genomföras var ett samarbete mellan oss och företagen en viktig 
faktor. Vi inledde vår kontakt med Widerlöv & Co, m2 och Skandia mäklarna genom att först 
ta fram kontaktuppgifter på Internet. Utifrån uppgifterna gick vi till Widerlöv & Co:s kontor 
för att få ett godkännande för studien samt bestämma tid för intervjun. Eftersom m2:s 
huvudkontor ligger i Göteborg fick vi kontakta dem via telefon. Detta telefonsamtal ledde till 
att vi skulle skicka över våra intervjufrågor via mail. Skandia mäklarna fick vi kontakt med via 
mail, vi utförde själva intervjun med dem via telefon.   
 
För att få mer bredd på vår undersökning och insikt i just expansion tittade vi även på andra 
branscher än just fastighetsförmedlingsbranschen. Vi läste en artikel om att Citymail, som 
ansvarar för en del av postutdelningen i Stockholmsregionen, nu ska expandera och även 
ansvara för en del av postutdelningen i Göteborg och Malmö. Vi tog kontakt med Citymail via 
mail. Vid första kontakten var de positiva till att hjälpa oss, men när vi skickade över våra 
intervjufrågor insåg vår kontaktperson att svaren på våra frågor var av konfidentiell karaktär 
och att han därför tyvärr inte kunde hjälpa oss. Vi hade även under två månaders tid kontakt 
med Bjurfors, där de lovat oss att ta del av våra intervjufrågor, men tiden gick och Bjurfors 
befann sig i en förändringsfas, vilket innebar att den informationen som vi ville få var ännu inte 
fastställd. Det slutade med att Bjurfors sa att de inte kunde fortsätta ett samarbete med oss. Vi 
hade lagt ner både mycket tid och kraft för att bygga upp ett förtroende mellan oss och 
Bjurfors, vilket ledde till att vår tidsplan för denna uppsats blev lidande och vi fick ett 
begränsat antal intervjupersoner.  
 
                                                 
5 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 58-60 
6 Eriksson L-T, Marknadsorientera ditt företag, (2003) s. 43 
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2.1.1 Intervjuer 
 
Vi har genomfört tre intervjuer med två regionchefer på respektive företag och en delägare för 
att få en inblick i organisationernas strategier och handlingssätt. Dessa personer har höga 
poster inom organisationerna och är väl insatta i företagets mål och handlingsplaner. Vi vill 
genom valen av intervjupersoner och företag få en djupare insikt i hur tillvägagångssättet ser ut 
hos ett företag med mål att expandera på annan ort. Valet att samarbeta med just företagen 
Widerlöv & Co och m2 berodde på att vi fick reda på att de inom kort skulle expandera till 
Stockholmsmarknaden. Att det blev Hans Moberg och Johan Gronowitz som vi fick intervjua 
berodde på att det var de vi blev hänvisade till när vi tog kontakt med företagen. När dessa två 
intervjuer var genomförda insåg vi att vi behövde en intervju till för att stödja våra antaganden. 
Vi tog då kontakt med cirka tio olika fastighetsmäklarföretag via mail. De enda som visade 
intresse var Bjurfors och Skandia mäklarna. Att vi fick utföra vår intervju med Fredrik M. 
Helmstrand var av samma anledning som med de andra intervjupersonerna, vi blev hänvisade 
till honom.  
 
Vi har utformat en frågemall med utgångspunkt från MIO-modellen, som vi har utgått ifrån 
under själva intervjutillfället. Vi skickade frågemallen till intervjupersonerna en vecka innan 
intervjun för att de i lugn och ro skulle kunna granska och förbereda sig vid intervjutillfället.   
 
Intervjun med Hans Moberg på Widerlöv & Co utfördes den 3 november 2006  på deras 
huvudkontor i Uppsala och tog cirka en timme. Vi har även varit i deras nya lokaler på 
Kungsholmen i Stockholm för att få en förståelse för hur upplägget av lokal och område ser ut. 
Vi tror att intervjun med Hans Moberg blev mer givande än den med m2 eftersom vi i Hans 
fall hade möjlighet att ställa följdfrågor och styra vårt samtal. Vårt positiva intryck av 
Widerlöv & Co:s personal och lokaler kan avspegla både positivt och missvisande i vår 
slutsats. Vi använde oss av en bandspelare vid intervjun för att få en mer öppen och djup 
intervju. Vi är medvetna om att Hans Mobergs svar kan bli begränsade på grund av vetskapen 
om att allt han sa spelades in och sparades, men vi tog den risken. 
 
Fördelarna med att ha en personlig intervju är att den är kontrollerbar. Vid eventuella 
oklarheter kring intervjufrågorna kan forskaren förklara innebörden med frågorna. Granskning 
av intervjupersonens kroppsspråk och beteende har även en viss betydelse för tolkningen av 
svaren. Nackdelen med att använda sig av en personlig intervju är att det kan vara svårt att få 
en intervjutid och forskaren kan bli influerad av intervjupersonen vilket leder till en oönskad 
påverkan av resultatet.7   
 
Intervjun med Johan Gronowitz på m2 skulle genomföras via e-post på grund av det långa 
avståndet mellan Gävle och Göteborg, som gjorde att vi inte kunde genomföra en personlig 
intervju. Vi har haft kontinuerlig telefonkontakt med Johan Gronowitz från m2. Trots det tog 
han mycket lång tid på sig att svara på våra frågor. Vi hade nästan gett upp hoppet om att få en 
intervju med m2, trots att de redan i november 2006 lovade oss en sådan, men när vi skickade 
ett mail och frågade varför de inte svarade, så förslog Johan Gronowitz en telefonintervju med 
oss istället. Intervjun utfördes i slutet på februari den 27, 2007 och tog cirka 50 minuter. Vi är 
medvetna om att kvaliteten på intervjusvaren från m2 blev begränsade eftersom det inte blev 
en lika öppen intervju som med Hans Moberg på Widerlöv & Co. Även intervjun med Fredrik 
M. Helmstrand på Skandia mäklarna genomfördes via telefon. Detta var det alternativ som 

                                                 
7 Eriksson, L-T, & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, (1999), s. 86 
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passade Fredrik M. Helmstrand bäst i och med att hans tidsschema var mycket pressat. Våra 
analyser av svaren kommer att bli begränsade eftersom vi inte hade möjlighet att se Johans 
Gronowitz och Fredrik M. Helmstrands kroppsspråk och reaktioner och kan därmed inte ta del 
av de olika intryck som en öppen och djup intervju ger. Det uppstod dock följdfrågor under 
båda intervjuerna, vilket även ledde till en djupare diskussion inom ämnet för vår uppsats. 
Intervjun med Fredrik M. Helmstrand utfördes den 17 april och tog cirka 35 minuter. Vi tog 
kontakt med Skandia mäklarna via mail någon vecka tidigare och fick på så sätt kontakt med 
Fredrik M. Helmstrand. Vi skickade honom frågorna innan själva intervjun utfördes, men han 
hade tyvärr inte haft möjlighet att läsa igenom dem.  
 
Fördelar med att inte använda sig av en öppen intervju är att det är lättare att ställa känsliga 
frågor när intervjun sker via mail eller telefon. Nackdelen är att forskaren inte har någon 
kontroll över själva intervjutillfället. Det är i detta läge viktigt med tydliga frågor som ger 
tydliga svar och minskar risken för missförstånd.8    
 
2.1.2 Litteraturstudier 
 
För att få fram relevant och bra teori inför uppsatsen satte vi oss och gick igenom vad vi har 
fått för kunskaper på de marknadsföringskurser som vi har läst på Högskolan i Gävle. Detta 
ledde fram till att vi fann följande modeller och analyser intressanta: 

• SWOT - analysen 
• Porters framgångsstrategier 
• Konkurrentanalys 
• Kundanalys 
• Marknadsanalys 

 
För att få fram relevant information inom dessa områden har vi använt oss av kurslitteratur från 
bland annat Marknadsföring A och B samt Marknadsföring i fastighetsföretag. Den litteratur 
som vi i första hand har använt oss av är Strategic Market Management av David Aaker, 
Marknadsorientera Ditt Företag av Lars Torsten Eriksson samt Principles of marketing av 
Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders och Veronica Wong. Vi valde att använda oss 
av dessa författare eftersom vi ansåg att de belyser möjligheter och svårigheter vid 
företagsexpansion. Vi fann även ett intresse att jämföra dessa författares olikheter och 
synpunkter inom det aktuella området i jämförelse med varandra. För att få en inblick i hur 
kommunikationen mellan kunder och företag fungerar har vi även valt att redogöra för 
marknadsföringsprocessen. Marknadsföringsprocessen visar hur viktigt det är att kommunicera 
med kunderna för att få reda på vad de har för behov och önskemål.  
 
När vi hade samlat in relevant information om de ovanstående modellerna och analyserna 
ansåg vi och vår handledare att vi behövde mer information om just expansion. Vi använde oss 
då av Högskolebibliotekets databaser för att söka efter böcker som vi kunde ha användning av. 
De böcker som väckte störst intresse hos oss var en bok med titeln Expansion, skriven av Erik 
W. Jakobsen och Lasse B. Lien och Tillväxtföretag i Sverige av Davidsson, Delmar och 
Wiklund. Vi hittade också en rapport från Nutek som tog upp ämnet expansion som vi har 
använt oss av. 
 

                                                 
8 Eriksson, L-T, & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, (1999), s. 86 
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2.2 Forskningsmetoder 
 
En vetenskaplig forskning kan utgå från både kvantitativ och kvalitativ studier. Skillnaden 
mellan dessa två studier är metoden hur datan samlas in och hur den redogörs.  
 
Vid en kvalitativ studie har forskaren ett helhetstänkande och behöver inte utgå från någon 
teori eller modell. Detta innebär att forskaren kan ha ett induktivt tänkande dvs. han/hon utgår 
från empirin för att finna teorin. Forskaren har som mål att upptäcka nya teorier och få en 
djupare förståelse för helheten och sammanhangen genom att studera verkligheten. Resultatet 
blir en beskrivning av vad forskaren har sett och upplevt. Analyser och teoribildning vid en 
kvalitativ studie påverkas och begränsas av forskarens förförståelse och förmåga att urskilja 
och förstå datamaterialet.9  
 
En kvantitativ studie innebär att forskaren beskriver fakta genom sifferform och jämför 
sambanden med olika data. Fakta sammanställs och observeras utifrån det generella och det 
allmängiltiga hos individen. Metoden är strikt vetenskaplig vilket innebär att den utförs genom 
deduktion, forskaren tar teorin och testar den i empirin.10 Resultatet av studien ska skapa en 
vetenskapsutveckling genom noggrannhet och tillförlitlighet.11 
 
Den empiriska undersökningen i vår studie har utgått från personliga intervjuer för att kunna 
belysa olika personers åsikter och tankar kring ämnesområdet. Vi ville ha personliga 
platsmöten med varje intervjuperson för att minimera risken för eventuella missförstånd, men 
eftersom avståndet mellan Gävle och Göteborg blev för stort fick vi utföra en lång intervju med 
m2 per telefon, men även den gav en djupare personlig kontakt eftersom möjligheten till 
följdfrågor fanns. Även intervjun med Skandia mäklarna utfördes per telefon på grund av 
intervjupersonens fullspäckade tidsschema. Fördelen vid en platsintervju är att personen som 
intervjuas kan ställa följdfrågor till intervjuaren om eventuella oklarheter. Genom detta 
tillvägagångssätt har vi valt i denna studie att använda oss av en kvalitativ metod, eftersom vi 
har satt det personliga mötet i fokus vid de empiriska insamlingstillfällena.    
 
2.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
I vår uppsats har vi varit inspirerade av det hermeneutistiska synsättet. Vi har tagit hänsyn till 
ny kunskap och information samt försökt behålla en öppenhet gentemot läsarna. Vi anser att 
det inte är möjligt för oss författare att åsidosätta vår förförståelse eller våra tidigare 
erfarenheter inom ämnet. Vi tror att en forskare inte kan särskiljas från sin uppsats utan blir en 
del som påverkar utgången av uppsatsen. Det var genom vår förförståelse om expansion och 
inom marknadsföring som idén till den här uppsatsen uppkom. Vi har redovisat vårt 
tillvägagångssätt grundligt och systematiskt under hela processen. Vi visar också de problem 
och hinder som vi stött på under arbetes gång.   
 
2.3.1 Hermeneutiken 
 
Hermeneutiken står för kvalitativa förståelser och är ett tolkningssystem. Förståelsen handlar 
om att skapa innebörd och betydelse för studien och tolkningssystemet är ett redskap som 
                                                 
9 Trost, J. Kvalitativa Intervjuer (1997) s.15 
10 Trost, J. Kvalitativa Intervjuer (1997) s. 8 
11 Bjereld, U. mfl, Varför vetenskap (1999) s. 107 
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hjälper forskaren att gå från empiri till teori. Enligt hermeneutiken skaffar forskaren sig 
kunskap genom språket, inte genom siffror. Forskarens förförståelse och den kunskap som han 
eller hon besitter ses inom hermeneutiken som en tillgång. När en forskare utgår från ett 
hermeneutistiskt tänkande försöker han/hon utgå från ett fortlöpande lärande och ser till 
problemets helhet istället för dess olika delar. Detta innebär att det inte bara är själva 
undersökningsobjektet som är av intresse utan även dess omgivning har en betydelsefull roll 
vid analysen.12  
 
2.4 Trovärdighet 
 
En vetenskaplig studie ska stå för uppriktighet, vilket innebär att forskaren redovisar alla 
resultat och tillvägagångssätt.13 Det ska finnas en generell överensstämmelse mellan empiri 
och teorin och det ska visas hur relevant det empiriska materialet är för studien. För att öka 
trovärdigheten i denna uppsats har vi valt att grundligt redogöra för våra tillvägagångssätt vid 
både den empiriska och teoretiska undersökningen. För att öka trovärdigheten ytterligare har vi 
använt oss av en bandspelare vid intervjun med Widerlöv & Co, vilket innebar att vi kunde 
vara mer aktiva och öppna för följdfrågor vid själva intervjutillfället. En svaghet för 
trovärdigheten i denna studie är att vi har haft problem med den empiriska delen. Våra 
tilltänkta intervjupersoner har inte haft möjlighet att besvara våra frågor på grund av tidsbrist 
eller att informationen vi sökte har varit konfidentiell. Detta har lett till en begränsning av 
empiriskt material vilket kan ha påverkat trovärdigheten av vår studie. 
 
För att en studie ska ha en hög tillförlitlighet bör en forskare använda samma tillvägagångssätt 
vid varje intervjutillfälle och komma fram till samma resultat.14 Det är en fördel om forskaren 
prövar intervjufrågorna på en testperson innan intervjuerna, vilket kan stärka reliabiliteten ännu 
mer.15 På grund av detta valde vi att testa alla våra intervjufrågor på två personer innan vi gav 
dem till våra intervjupersoner. Eftersom vi la ner mycket tid och kraft på våra respondenter 
under vår empiriska studie fick vi en undersökning av en djupare karaktär och en ökad 
tillförlitlighet. Vi valde att fokusera oss på ett mindre antal respondenter för att kunna 
djupanalysera deras svar och även låta dem bidra med frågor och synpunkter som påverkat 
utformningen av vår uppsats.16  

                                                 
12 Patel R. & Davidsson B., Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 26 
13 Eriksson, L-T, & Wiedersheim-Paul, F, Att utreda, forska och rapportera, (1999) s. 179 
14 Halvorsen, K Samhällsvetenskaplig metod, (1992) s. 41f 
15 Bjereld U mfl, Varför vetenskap (1999) s. 105 
16 Björklund, M. Paulsson, F. Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera (2003) s. 63 
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3. Teori  
 
I detta kapitel redogörs för vilka relevanta modeller och teorier som vi har använt oss av 
under denna uppsats och som är tillämpbara när ett företag expanderar. Kapitlet inleds med 
en förklaring av begreppet expansion, för att sedan beskriva de olika modeller och analyser 
som vi anser är relevanta. 
 
3.1 Expansion 
 
Expansion kan definieras på följande sätt: ”Att öka antalet produktmarknader som ett företag 
konkurrerar på.”17 
 
Enligt Jakobsen och Lien kan expansion delas in i tre olika områden, ett av dessa är när ett 
företag riktar sig till nya geografiska marknader. Ett annat ord för geografisk expansion är 
internationalisering. Internationaliseringen innebär inte bara att expansionen sker i nya länder. 
Det kan också innebära att expansionen sker på nya geografiska marknader i samma land, till 
exempel när ett företag som redan är etablerat i Göteborg väljer att etablera sig i Stockholm. 
När expansionen sker på nya geografiska marknader använder sig företaget av redan befintliga 
produkter.18 
 
Nyckeln till framgång vid en expansion är att företaget inte bara fokuserar på att hitta 
expanderbara marknader, utan även har förmågan att skapa något unikt och framgångsrikt att 
erbjuda den nya marknaden.19 
 
Ett produktivt entreprenörskap med unika tjänster har stor betydelse för ett växande företags 
framgång. Ett företag ska ha ett övergripande synsätt över organisationen för att lättare 
synliggöra svagheter och styrkor inom koncernen och för att därefter kunna effektivisera 
enskilda delar och förbättra eventuella brister. Det är inte företaget eller den enskilda individen 
som är viktigast, utan det är det de levererar gemensamt till kunden. Med hjälp av tydliga 
normer och regler inom företaget minskar risken för missförstånd. Ett framgångsrikt koncept 
vid tillväxt är även att ha driven personal med fingertoppkänsla, det vill säga förmåga att fånga 
upp vad kunder efterfrågar och därefter besvara behovet med hjälp av företagets resurser.20  
 
Ett företag expanderar ofta när två förutsättningar är uppfyllda. Den första handlar om att 
företaget vill växa medan den andra handlar om att tillväxten på de redan befintliga 
marknaderna som företaget agerar på är begränsade eller oattraktiva. Det finns några 
grundläggande utmaningar oberoende av vilken form av expansion det handlar om. När ett 
företag expanderar finns ett behov av att nyttja nya resurser samt att använda vissa resurser 
som redan finns inom företaget. Företaget måste också se hur attraktiv den nya marknaden är 
och hur de redan etablerade företagen kommer att reagera när det kommer en ny aktör på 
marknaden.21 
 

                                                 
17 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 19 
18 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s 19-20 
19 Nutek rapport sid 61 
20 Davidsson P., Delmar F. & Wiklund J. Tillväxtföretag i Sverige (2001) s 38-39 
21 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 20-21 
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Enligt en analys kring tillväxtmöjligheter i Sverige finns det en överrepresentation av 
tillväxtföretag och tillväxtmöjligheter i Stockholmsregionen, medan det i övriga landet finns ett 
markant underskott på tillväxtmöjligheter. En förklaring till detta kan vara att företagens 
huvudkontor oftast är positionerade i storstäderna.22  Det har visat sig att ett företag som har 
positiva förväntningar på att expandera oftast leder till ökad tillväxtvilja hos personalen, medan 
negativa förväntningar kan leda till minskad tillväxtvilja inom företaget. Därför är det viktigt 
att ett företag som har planer på att expandera motiverar och informerar sin personal, så att alla 
inom koncernen strävar mot samma mål. 23 
 
Det finns vissa hinder som bromsar ett företags tillväxt. Några exempel är interna och externa 
hinder. Interna hinder syftar på interna attityder, inställningar och bristande kompetens och 
oförmåga i företagsledningens organisationsarbete. Det varierar mellan olika företag, men 
bristande kompetens internt och bristande kunskap om externa beslut om hur företaget ska 
bedriva sin verksamhet har en påverkan på företagets möjlighet att expandera.24 För att 
undvika dessa hinder är det viktigt att företaget kontinuerligt analyserar branschen. Genom att 
förbättra och anpassa den interna kompetensen ökar möjligheten att bibehålla den aktuella 
konkurrenskraften gentemot potentiella konkurrenter.25  
 
3.1.1 Motiv till expansion 
 
Utgångspunkten för att ett företag väljer att expandera ligger i att någon har intresse i att 
företaget expanderar. Oftast ligger detta intresse hos två olika grupper; aktieägarna och 
företagets ledning.26  
 
Det finns i regel tre olika sorters vinster för företagsledningen i företag som växer: 

1. Ökad kompensation 
2. Kompensation som inte är ekonomisk 
3. Minskad risk för uppsägning27 

 
Ökad kompensation 
Företagsledningen kan på flera sätt öka sina egna personliga förtjänster på att företaget 
expanderar. Det finns ofta ett samband mellan ett företags storlek och ledningens ersättning; 
ledningens bonus är ofta grundad på företagets omsättning, ju fler anställda ett företag har 
desto högre lön har de högsta cheferna etcetera.28  
 
Kompensation som inte är ekonomisk 
Ett stort företag som har hög omsättning och som expanderar får ofta uppmärksamhet i media 
vilket gör att företagsledningens sociala prestige ökar.29 
 
 
 

                                                 
22 Davidsson P., Delmar F. & Wiklund J. Tillväxtföretag i Sverige (2001) s. 97 
23 Davidsson P., Delmar F. & Wiklund J. Tillväxtföretag i Sverige (2001)  s 148-149 
24 Davidsson P., Delmar F. & Wiklund J. Tillväxtföretag i Sverige (2001)  s 234-235 
25 Davidsson P., Delmar F. & Wiklund J. Tillväxtföretag i Sverige (2001)  s 237-239 
26 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 22 
27 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 24-25 
28 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 24 
29 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 25 
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Minskad risk för uppsägning 
Om ett företag expanderar betyder det ofta att företaget får en högre omsättning. En högre 
omsättning tyder ofta på att företagsledningen gör ett bra arbete, vilket i sin tur gör att risken 
för att byta ut företagsledningen och personalen minskar.30 
 
3.1.2 Marknadens lönsamhet 
 
Innan ett företag väljer att expandera bör företagsledningen analysera den blivande marknadens 
lönsamhet. Två delar ett företag kan analysera är vilken konkurrens som redan finns på den 
aktuella marknaden och vilken storlek den blivande marknaden har. 
 
3.1.2.1 Marknadens konkurrens 
 
Konkurrensen handlar framför allt om tre olika element och dessa utgör kärnan i det 
marknadsekonomiska synsättet: 

1. att finna en transaktionspartner som ger största möjliga värdeskapande 
2. att tävla om att få kundernas förtroende 
3. att förhandla med kunderna om vem som ska få störst del av transaktionens överskott31 

 
Målet med det marknadsekonomiska synsättet är att hitta de bästa kunderna, det vill säga de 
kunder som har störst förmån av att använda företagets tjänster, och även få de att använda sig 
av företagets tjänster.32 
 
Ett sätt att analysera konkurrensmiljön är att använda Michael Porters Five-Forces modell: 

 

                                                 
30 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 25 
31 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 50 
32 Ibid 
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Det är dessa fem krafter som är de som fastställer hur lönsam en bransch är. Modellen har även 
två axlar. Den lodräta som visar rivaliteten mellan företag på en marknad. Företagen tävlar om 
kundernas förtroende. Den vågräta axeln visar hur det skapade värdet fördelas på leverantörer, 
företag och kunder. Slutsatsen är att ju större rivalitet det finns på marknaden desto större 
värde får kunderna.33 
 
3.1.2.2 Marknadens storlek 
 
För att kunna mäta en marknads storlek måste företaget först avgränsa den specifika 
marknaden. Detta kan göras genom att klassificera de potentiella kunderna efter företagets 
förmåga att skapa ett värde för kunden. De kunder som anses ha positiva värden tillhör 
företagets marknad. De kunder som ett företag anser finns på deras marknad bör vara så 
homogena som möjligt, de bör också skilja sig så mycket som möjligt från de kunder som inte 
tillhör marknaden.34  
 
Till marknadens storlek hör också antalet konkurrerande tjänster. Ett företag bör också ta 
hänsyn till den reella substituerbarheten, vilket innebär en konkurrents tjänsts likheter med 
företagets och konkurrentens tjänsts tillgänglighet för kunden. Nedanstående faktorer kan ett 
företag ta hänsyn till: 

• kundernas preferenser – vilka behov har kunderna och vilka egenskaper hos en 
produkt/tjänst värderar de 

• transportkostnader – för kunder och för företag 
• politiska hinder – till exempel lagar och förordningar 
• kultur- och språkskillnader35 

 
3.2 Marknadsföringsprocessen36 
 
Utgångspunkten för tjänsteföretags markandsföringsprocess är kundens uttalade och outtalade 
behov, förväntningar och önskemål. Utifrån tolkningen av dessa fyra grundstenar utvecklar 
företaget erbjudanden som ger kunderna mervärde.  
 
Nästa steg är att nå ut med erbjudandet till de aktuella kunderna och i och med det få en ökad 
produktion. När man kommunicerar erbjudandet till sina kunder är det viktigt att skapa rätt 
förväntningar hos kunderna. Inom tjänsteföretag sker produktion, leverans och konsumtion 
samtidigt, ett tydligt exempel är ett restaurangbesök; kunden beställer, får maten och äter den 
vid samma tidpunkt. Hur kunden upplever tjänsten beror på hur bra service kunden får. Detta 
visar betydelsen av att ha en god och välstrukturerad service där tjänsteföretaget är lyhörd över 
kundens reaktion, under hela marknadsföringsprocessen.  
 
Den bästa marknadsföringen för ett tjänsteföretag är att nöjda kunder återkommer och sprider 
ett gott ryckte på marknaden, medan däremot en missnöjd kund sällan återkommer och sprider 
dessutom ofta ett dåligt rykte på marknaden. Studier visar att en missnöjd kund pratar med 20 – 
40 andra människor om hur missnöjd han eller hon är med tjänsten och med företaget. Cirka  

                                                 
33 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 53 
34 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 61 
35 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 62 
36 Echeverri, P. & Edvardsson, B., Marknadsföring i tjänsteekonomin, (2002) s. 50 
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70 – 80 % av ett tjänsteföretags nya kunder har fått företaget rekommenderat av någon som de 
har förtroende för, till exempel en vän. 
 
Modell över marknadsföringsprocessen37 
 

 
 

                                                 
37 Echeverri, P. & Edvardsson, B., Marknadsföring i tjänsteekonomin, (2002) s. 51 
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3.3 SWOT-analys 

 
 

    
Det krävs en grundlig granskning och analys av den aktuella branschen för ett företag som står 
inför en utvecklingsfas. SWOT - analysen är ett redskap för företaget vid informationsökning 
och handlar generellt om att finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan finnas 
internt och externt för företaget. SWOT - analysen tydliggör hur företaget ska gå till väga för 
att öka sina möjligheter och styrkor och även upplysa och minimera risker kring hot och 
svagheter för företaget.38   
 
Styrkor inom ett företag kan vara interna styrkor och kompetenser, även produkt- och 
tjänsteutvecklingen och goda resurser har en betydelse i företagets styrka. Det är en styrka och 
en fördel om företaget är marknadsledande, vilket innebär att de har en ledande roll på 
marknaden och når ut till flest kunder. Företaget är i och med detta det största hotet gentemot 
sina konkurrenter.39 
 
Svagheter inom ett företag innebär att företaget kan ha fel personal eller riktar sig till fel 
kundgrupp. Detta leder till att företagets resurser begränsas och blir lidande. Dålig kvalitet på 
produkten eller tjänsten leder ofta till dålig respons och marknadsföring från kunderna.40 
 
Företagets möjligheter på marknaden påverkas av samhällets ekonomiska klimat och 
konjunkturkänslighet. Förändringar i lagstadgar kan påverka företagets handlingsplan positivt 
genom att utveckla och ge större möjligheter till olika arbetsmetoder. Utveckling inom 
teknologin kan tillföra nya arbetsmöjligheter som till exempel effektivare datorer och 

                                                 
38 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 58 
39 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 59-60 
40 Ibid 
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datasystem. Demografisk förändring innebär en åldersförändring i samhället som kan gynna 
och öka möjligheterna för företaget.41  
 
Hot mot företaget innebär en ökad konkurrenskraft och att nya produkter eller tjänster 
tillkommer på marknaden, vilket leder till att företagets kunder minskar eller försvinner helt. 
Politiska beslut kan påverka företagets resultat utifrån olika skattesystem och begränsningar. 
Demografiska förändringar kan även vara ett hot för företaget eftersom deras kundgrupp kan 
minska i omfång vilket då också leder till minskad lönsamhet.42 
 
3.4 Konkurrensfördelar 
 
För att slå sig in på en ny marknad och ta marknadsandelar räcker det inte med att förstå 
kunderna. Ett företag måste även känna till och förstå sina konkurrenter. Ett företag ska se på 
sina konkurrenters strategier likväl som de ska se till sina kunders behov. Ledningen för 
företaget ska se till att företaget på detta sätt når konkurrensfördelar. En konkurrensfördel är 
något som ger företagets kunder ett högre mervärde. Det kan röra sig om att företaget erbjuder 
det lägsta priset till sina kunder och då konkurrerar med priset, eller att företaget erbjuder stora 
fördelar som gör att det kan ta ut ett högre pris jämfört med vad konkurrenterna gör.43  
 
En konkurrensfördel kan preciseras som en långsiktig avkastning som ligger över genomsnittet 
på den väsentliga marknaden. Ett företag bör sträva efter att ha konkurrensfördelar som är 
sällsynta, som är viktiga för kunderna, något som konkurrenterna inte lätt kan imitera och 
något som går att konvertera till ett ekonomiskt värde. Att ha en konkurrensfördel som är 
sällsynt och viktig betyder precis som det låter att konkurrenterna inte ska ha samma fördel och 
fördelen ska vara viktig för kunderna. När det gäller imitation kan en konkurrensfördel vara 
imiterbar på två olika sätt. Det första sättet är att konkurrenterna kan kopiera konkurrensfördel 
och det andra är att konkurrenterna kan erbjuda ett substitut.44 
 
Det första steget för att nå konkurrensfördelar är att utföra en konkurrentanalys.45 
 
3.5 Konkurrentanalys enligt Kotler med flera 
 
För att kunna få fram effektiva konkurrensstrategier måste ett företag få fram så mycket bra 
och nödvändig information som möjligt om sina konkurrenter. Företaget måste hela tiden 
jämföra sina produkter, tjänster, priser och marknadsföring med sina konkurrenter för att på så 
sätt komma fram till hur företaget kan ”tävla” med sina konkurrenter.46 
 
En konkurrentanalys innehåller följande sex steg: 

1. Identifiera konkurrenterna 
2. Fastställ konkurrenternas mål 
3. Identifiera konkurrenternas strategier 
4. Fastställ konkurrenternas styrkor och svagheter 

                                                 
41 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 58 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 81-83 
45 Ibid 
46 Ibid 
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5. Uppskatta konkurrenternas reaktionsmönster 
6. Välj ut vilka konkurrenter som ska attackeras och vilka som ska undvikas47 

 
3.5.1 Identifiera konkurrenterna 
 
En enkel definition av företagets konkurrenter är de företag som erbjuder samma produkt eller 
tjänst, till samma kunder, till ungefär samma pris. Konkurrensen ur ett bredare perspektiv 
innebär att de företag som erbjuder samma produkt eller tjänst, men till andra priser, också är 
en konkurrent. Konkurrens ur ett ännu vidare perspektiv är att alla företag som erbjuder en 
produkt eller tjänst som uppfyller samma syfte som det aktuella företagets produkt är 
konkurrenter.48 
 
3.5.2 Fastställ konkurrenternas mål 
 
Tron om att alla företags mål är att maximera sina vinster och att alla beslut baseras på att nå 
det målet är inte alltid sanna. Många företag har kortsiktiga och långsiktiga mål och några 
företag satsar på att få nöjda kunder istället för att maximera sin vinst.49 
 
Vid genomförandet av en konkurrentanalys måste företaget se bortom konkurrenternas mål om 
att maximera vinsten. De ska se till andra mål såsom marknadsandelar, teknologisatsningar och 
service. När de har tagit reda på en konkurrents mål kan de se hur nöjda de är med sin 
nuvarande position på marknaden och hur de kan tänkas reagera på konkurrenters handlingar.50 
 
3.5.3 Identifiera konkurrenternas strategier 
 
När det pratas om vilka strategier olika företag har på en viss marknad pratas det ofta om 
strategiska grupper. Inom en strategisk grupp har alla företag samma eller snarlika strategier. 
När ett företag bestämmer sig för att ”gå med” i en viss strategisk grupp blir de företag som är 
medlemmar i den gruppen huvudkonkurrenter.51 
 
Trots att huvudkonkurrenterna finns inom den egna strategiska gruppen så konkurrerar 
företaget även med företag inom andra strategiska grupper. Vissa grupper överlappar olika 
kundsegment och i vissa fall ser inte kunderna skillnad på olika strategiska gruppers 
erbjudanden, därav konkurrensen mellan olika strategiska grupper.52 
 
Vid identifiering av en konkurrents strategier bör företaget bland annat titta på produktkvalitet, 
kundservice, prissättningspolicy och marknadsföring.53 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Jakobsen, E. W. & Lien, L. B Expansion, (2003) s. 81-83 
48 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 495 
49 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 497 
50 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 498 
51 Ibid 
52 Ibid 
53 Ibid 
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3.5.4 Fastställ konkurrenternas styrkor och svagheter 
 
När företaget tittar på en konkurrent är det viktigt att fråga sig om de lever efter sina strategier 
och om de uppnår sina mål. Om de gör det beror på konkurrentens resurser och kapacitet. Ett 
företag måste fastställa sina konkurrenters styrkor och svagheter.54 
 
Första steget är att samla in värdefull data över konkurrentens verksamhet de senaste åren. 
Exempel på sådana data är marknadsandelar, resultat och mål. Ju mer relevant data som ett 
företag lyckas samla in desto bättre. Den mesta informationen om sina konkurrenter fås från 
sekundära datakällor, personliga erfarenheter och genom hörsägen, men informationen kan 
också fås från primära källor så som konkurrenternas kunder, leverantörer och återförsäljare. 
På så sätt kan styrkor och svagheter framkomma. Ett annat tillvägagångssätt är benchmarking, 
det vill säga jämföra produkter och processer med marknadsledande företag inom en annan 
bransch.55 
 
En konkurrents svagheter hittas genom att titta på vad de gör för antaganden om sitt företag 
och om sina produkter/tjänster, exempelvis ”vi har den bästa tekniken”. Det kan vara så att 
vissa antaganden är helt fel och det är något som konkurrenter kan dra fördel av.56 
 
Ett hjälpmedel för att få fram konkurrenters starka och svaga sidor är att använda sig av en 
kundvärdeanalys. I en kundvärdeanalys frågas konkurrentens kunder ut om vilka fördelar de 
värdesätter och hur de rangordnar ”sitt” företag gentemot andra när det gäller viktiga 
egenskaper. En kundvärdeanalys visar också på vilka plan en konkurrent är sårbar mot 
konkurrenters handlingar.57 
 
3.5.5 Uppskatta konkurrenters reaktionsmönster 
 
En konkurrents mål, strategier, styrkor och svagheter förklarar ofta ett företags 
reaktionsmönster, till exempel varför de sänker priset på en produkt/tjänst eller varför de 
lanserar en ny produkt vid ett specifikt tillfälle. För att till fullo förstå och förutse hur en 
konkurrent kommer att agera och/eller reagera bör även mentalitet som finns i företaget 
studeras och vilken intern kultur som råder inom företaget.58 
 
Nästan alla företag reagerar olika på vad konkurrenterna gör. Vissa reagerar snabbt och andra 
reagerar knappt alls på konkurrenternas drag. De anser att deras kunder är lojala och stannar 
kvar oavsett vad som händer på marknaden. Andra företag reagerar starkt på vissa drag och 
inte alls på andra drag. Medan vissa företag inte har något mönster alls, går det inte att förutse 
hur de kommer att reagera.59 
 
När företaget vet hur konkurrenterna reagerar är det lättare att ta reda på hur företaget ska 
attackera konkurrenterna och hur de ska försvara sitt företags position på marknaden.60 
 
                                                 
54 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 498 
 

55 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 498-500 
56 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 500 
57 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 501 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
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3.5.6 Välj ut vilka konkurrenter som ska attackeras och vilka som ska undvikas 
 
Vid valet av sitt företags strategiska grupp ”väljs” också vilka företag som är 
huvudkonkurrenter. Företaget ska också välja ut vilka företag som det ska läggas ner mer 
energi på att tävla emot. Det kan gälla ett eller flera företag.61 
 
De flesta företag väljer att tävla mot de svagaste företagen. Det kräver minst resurser och minst 
tid, men samtidigt vinner företaget mindre på att attackera svaga konkurrenter i jämförelse med 
att tävla mot de starka konkurrenterna. Även de konkurrenter som anses som starka har dock 
svaga sidor.62 
 
De flesta företag väljer att konkurrera med de företag som liknar ens eget företag mest. Men 
samtidigt vill företagen undvika att helt konkurrera ut de nära konkurrenterna, för att ha de som 
en skyddsmur mot nya konkurrenter som tar sig in på marknaden. Konkurrens är bra för 
företagen. Det brukar resultera i många strategiska fördelar. Konkurrenter kan vara med och 
dela på kostnader för marknads- och produktutveckling och de kan attrahera mindre attraktiva 
segment och så vidare.63 
  
3.6 Konkurrensstrategier 
 
När företaget har identifierat och utvärderat sina huvudkonkurrenter måste företaget komma 
fram till vilken/vilka konkurrensstrategier de ska använda sig av för att på bästa sätt positionera 
sitt erbjudande gentemot konkurrenternas. Detta innebär att vid valet av strategier, bör 
företaget se till den strategi som ger flest/störst fördelar.64 Företagets mål, möjligeter och 
resurser är viktiga delar att titta på.65 
 
Vad som än händer kommer företag på samma marknad att ha olika mål och resurser och de 
kommer att ha olika positioner på marknaden.66 Michael Porter har utarbetat tre  
baskonkurrensstrategier som företag kan använda sig av.67 
 
3.6.1 Porters framgångsstrategier 
 
3.6.1.1 Kostnadsöverlägsenhet  
Företaget jobbar med att åstadkomma de lägsta kostnaderna vad gäller produktion och 
distribution så att företaget kan sätta lägre priser på sina produkter/tjänster. På så sätt kan 
företaget vinna marknadsandelar.68  
 
Målet för ett företag som jobbar med kostnadsöverlägsenhet är alltså att nå höga 
marknadsandelar, stordriftsfördelar och strategiska allianser. Detta innebär att förtaget ständigt 
strävar mot att ha så låga driftkostnader som möjligt, vilket ökar lönsamheten i företaget 
genom att få höga marginaler. Strategin bygger på att erbjuda sina kunder produkter eller 
                                                 
61 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 501 
62 Ibid 
63 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 501-502  
64 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 503 
65 Ibid 
66 Ibid 
67 Kotler, P. mfl Principles of Marketing, (2005) s. 504 
68 Ibid  
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tjänster med hög kvalitet och som har en låg produktionskostnad i jämförelse med 
konkurrenterna.69 
 
3.6.1.2 Differentiering  
Företaget fokuserar på att skapa en produkt-/tjänstelinje och ett marknadsföringsprogram som 
är så pass unikt att företaget kan vinna marknadsandelar. Kunderna vill köpa företagets produkt 
eller använda sig av företagets tjänst så länge priset inte är för högt.70 
 
Följden av att använda sig av differentiering som strategi blir en stark och lönsam strategi som 
leder till märkestrogenhet från kunderna.  Det går inte att förena differentiering med höga 
marknadsandelar eftersom differentiering innebär en viss exklusivitet vilket gör att 
produkten/tjänsten inte kan nå ut till en bred kundgrupp. Företaget bygger upp en unik produkt 
eller tjänst till en unik kundgrupp.71 
 
3.6.1.3 Fokusering 
Företag har ett positioneringstänkande och fokuserar på en delmarknad med en specifik 
kundgrupp eller produktgrupp till exempel en specifik kundgrupp som är fokuserad på en viss 
åldersgrupp, kvinnor mellan åldrarna 25-35 år.72 
 
Företaget fokuserar sig på en viss köpgrupp, marknad och produkt. Strategin bygger på att 
tillgodose en speciell målgrupp och varje funktionellt program utformas med hänsyn till de 
valda segmenten. Denna strategi kan och bör kombineras med någon av de två övriga 
basstrategierna.73 
 
3.7 Externanalys enligt Aaker 
 
En externanalys behandlar de relevanta externa faktorer som kan tänkas påverka ett företag. 
Analysen skall vara betydelsefull och fokusera på att identifiera möjligheter, hot, trender, 
strategiska osäkerheter och strategiska val.74 Denna externanalys består av en kund-, 
konkurrent-, marknads- och omvärldsanalys. I den här uppsatsen tar vi bara upp tre av 
analyserna, då vi anser att de är mest relevanta. 
 
3.7.1 Kundanalys 
 
Det första steget i en externanalys är att göra en kundanalys.75 En kundanalys kan delas in i 
marknadssegmentering, en analys av kundernas motiv och drivkrafter samt en undersökning av 
kundernas otillfredsställda behov.76 
 
3.7.1.1 Segmentering 
Segmenteringen är ofta nyckeln till att finna hållbara konkurrensfördelar. Segmentering 
betyder att identifiera olika kundgrupper som reagerar olika på olika erbjudanden. Variabler 

                                                 
69 Eriksson L-T, Marknadsorientera ditt företag, (2003) s. 59-60 
70 Ibid 
71 Eriksson L-T, Marknadsorientera ditt företag, (2003) s 59-62 
72 Ibid 
73 Eriksson L-T, Marknadsorientera ditt företag, (2003) s. 62 
74 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 21 
75 Ibid 
76 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 44 
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som ett företag kan utgå från när de delar in kunderna i olika grupper är bland andra 
geografiska variabler, åldersvariabler, könsvariabler, yrkesvariabler, kundlojalitet och 
priskänslighet. Ett företag bör också titta på exempelvis vilken grupp som är mest lönsam och 
vilken grupp som är störst.77 
 
3.7.1.2 Kundernas motiv 
I den här delen av kundanalysen ställs frågan om varför kunderna köper produkten/tjänsten. 
Även frågor vad det är som kunderna mest värdesätter med företagets produkter/tjänster och 
service och vad är egentligen kundernas mål med köpet, vad är det egentligen de köper.78 
 
Att klargöra kundernas motiv kan hjälpa företaget att se vilka tillgångar och vilken kompetens 
företaget behöver för att konkurrera likväl som det kan hjälpa företaget att se hur de når 
hållbara konkurrensfördelar.79 
 
3.7.1.3 Kundernas otillfredsställda behov 
I sista delen av kundanalysen ställs frågor om varför vissa kunder väljer att använda sig av 
andra märken och andra företag. Vad är det företagets kunder saknar och är det något de kan 
hitta hos konkurrenter?80 
 
3.7.2 Konkurrentanalys 
 
Konkurrentanalysen är företagets andra del i externanalysen. Syftet med denna analys är bland 
annat att se hur företaget behåller redan befintliga konkurrensfördelar.81 I en konkurrentanalys 
fastställer företaget vilka de största konkurrenterna är och vilka visioner, strategier, affärsidéer, 
mål samt svaga och starka sidor som konkurrenterna har.82 Aaker anser att bästa sättet att nå 
lyckat resultat på en ny marknad är genom att göra en noggrann konkurrentanalys för att få en 
så tydlig bild som möjligt av eventuella konkurrenter och deras konkurrenskraft gentemot det 
expanderande företaget.83 
 
För det första måste företaget identifiera sina konkurrenter. Vilka är företagets konkurrenter 
och vilka kundsegment riktar sig konkurrenterna till? Det är även viktigt att göra en 
framtidsanalys som identifierar potentiella konkurrenter i framtiden och nya företag som vill 
slå sig in på samma marknad som det aktuella företaget. Genom att göra en grundlig 
konkurrentanalys får företaget en förståelse för vad och hur konkurrenterna ser ut, hur de 
arbetar och hur de är positionerade. Risken för ökad konkurrens kan minimeras genom att 
företaget tidigt identifierar framtida konkurrenters handlingsplaner, för att sedan kunna bygga 
upp en konkurrensstark strategi hur de ska gå till väga vid eventuell ökning av konkurrens.  
 
Konkurrenters starka och svaga sidor ska granskas och definieras och deras strategier och mål 
ska identifieras. Detta leder till att företag som vill slå sig in på den nya marknaden kan bygga 
upp konkurrentstarka tillvägagångssätt och strategier som gynnar deras position på den nya 
marknaden. När en konkurrentanalys har genomförts kan företaget lättare se vem som är deras 

                                                 
77 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s 44-45 
78 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 44 
79 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 56 
80 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 44 
81 Aaker, D. Strategic Market Management  (2005, s. 58 
82 Eriksson, L-T, Marknadsorientera ditt företag,(2003) s. 42. 
83 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 59 
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största konkurrenter och därmed välja vilka konkurrenter de vill attackera och vilka de vill 
undvika.84   
 
3.7.3 Marknadsanalys 
 
Marknadsanalysen bygger på kund- och konkurrentanalysen för att utifrån dessa se 
konklusioner till marknaden/branschen. På så sätt finner vi vart markanden befinner sig idag 
och vart den är på väg.85 Ett av huvudmålen med marknadsanalysen är att bestämma hur 
attraktiv marknaden är för nuvarande och kommande konkurrenter. En marknadsanalys ska 
också bland annat identifiera nyckelfaktorer till framgång, nuvarande och potentiell 
marknadsstorlek, hur fort marknaden växer, trender och utveckling på marknaden samt vilka 
distributionssystem företaget bör använda sig av.86 
 
Marknadens lönsamhet beror på fem olika faktorer; existerande konkurrenter, leverantörernas 
makt, kundernas makt, potentiella konkurrenter som kan tänkas komma in på marknaden samt 
substitutprodukter.87   
 

                                                 
84 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 58-62 
85 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 78 ff 
86 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 78  
87 Aaker, D. Strategic Market Management (2005) s. 95 
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4. Empiri 
 
Vi har valt att börja det här kapitlet med en kort presentation av de respondenter som vi 
intervjuade. Vi har vidare sammanställt intervjusvaren i en löpande text. Intervjuerna utfördes 
dels via telefon samt via ett personligt möte på plats på ett kontor. 
 
4.1 Företagen  
 
Vi valde ut tre företag som är eller kommer att vara i en expansionsfas inom den närmaste 
framtiden. Dessa företag kontaktades för att se om de var intresserade av att ställa upp på vår 
undersökning. 
 
4.1.1 Widerlöv & Co  
 
Widerlöv & Co är ett fastighetsmäklarföretag som startades våren 1995 av bröderna Thomas 
och Stefan Widerlöv. Kort därefter blev Hans Moberg också delägare i firman. Idag har 
Widerlöv & Co 37 stycken medarbetare, varav 19 är fastighetsmäklare. Widerlöv & Co har två 
kontor i Uppsala och ett nystartat kontor i Stockholm. På kontoret i Stockholm arbetar sju 
personer och resten arbetar på de två kontoren i Uppsala.88    
 
Widerlöv & Co:s filosofi handlar om att den mäklartjänst som de erbjuder inte är sig lik från 
dag till dag. Enligt företaget handlar det om att hela tiden utveckla tjänsten utifrån vad 
kunderna efterfrågar, men det handlar även om att hela tiden överträffa kundernas 
förväntningar. Syftet med Widerlöv & Co:s strategi är att erbjuda sina kunder ett försprång på 
bostadsmarknaden samt att göra kundnyttan ännu nyttigare.89  
 
År 2004 utsågs Widerlöv & Co till Uppsalas Gasellföretag av tidningen Dagens Industri. Ett 
gasellföretag har:  

• Offentliggjort minst fyra årsredovisningar 
• En omsättning som överstiger 10 miljoner SEK 
• Minst tio anställda 
• De senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen 
• Har under samma period minst fördubblat sin omsättning 
• Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 
• Tillväxten i allt väsentligt skett organiskt, inte genom förvärv eller fusioner 
• Sunda finanser90 

 
4.1.2 m2 
 
m2 är ett fastighetsmäklarföretag som bedriver sin verksamhet i Göteborg och Bohuslän. 
Företaget startades år 2002 och dess VD heter Mikael Manniche.91De har fem kontor, bland 
annat i Göteborg, Uddevalla och Kungälv. m2 har idag runt 100 medarbetare som är utspridda 

                                                 
88 http://www.widerlov.se/dyn/,69,,.html 
89 http://www.widerlov.se/dyn/,69,,.html 
90http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2004%5c11%5c
12%5c123849 
91 http://www.mig.se/activities/activities_read.asp?activity_id=113  
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på dessa fem kontor. De flesta, ca 70 stycken jobbar på kontoret i Göteborg.92 De kommer 
inom kort även att etablera sig i Malmö och i Stockholm.93  
 
m2:s filosofi handlar om att de förmedlar hem, snarare än fastigheter eller objekt. m2 anser att 
de erbjuder en förmedlingstjänst som leder till ett tryggare köp för dig som kund. De arbetar 
med något som de kallar för m2-garanterat. Detta innebär att 12 månader efter köpet eller 
försäljningen har både köparen och säljaren en garanti som gäller om så kallade 
funktionsdugliga delar som kyl och spis skulle gå sönder. En fördel med denna tjänst är att det 
inte uppstår tvister om vem som ska betala om dessa apparater går sönder inom 12 månader.94   
 
4.1.3 Skandia mäklarna 
 
Skandia mäklarna bildades år 1980 i Stockholm. Under åren 1985-1990 växte företaget snabbt, 
mycket tack vare att fastighetsmarknaden expanderade kraftigt under dessa år. År 1992 började 
den stora expansionen för Skandia mäklarna. Man valde då att kontoren som öppnades skulle 
vara franchisekontor. Expansionen började i Stockholm, och senare i resten av Sverige.95 
 
1988 flyttade Skandia mäklarna in i sitt nuvarande huvudkontor på Lidingö i Stockholm. Den 
nuvarande VD:n Björn Edstrand tillträdde 1992. Idag är Skandia mäklarna ett av Sveriges 
största fastighetsmäklarföretag, de har ungefär 350 medarbetare som arbetar på de 75 kontoren 
som finns runt om i Sverige. 2005 köptes Skandia mäklarna upp av det danska företaget 
Danske Bank.96 

 
4.2 Intervjuer 
 
Efter den första kontakten med företagen utfördes intervjuer med personer i företagen som har 
insikt i hur arbetet med expansionen går till. 
 
4.2.1 Intervju med Hans Moberg på Widerlöv & Co 
 
Hans Moberg är en av delägarna i Widerlöv & Co. Intervjun med Hans Moberg utfördes på 
Widerlöv & Co:s kontor i Uppsala den 3 november 2006. 
 
4.2.1.1 Företaget 
 
Widerlöv & Co startades år 1995 i Uppsala. Företagets affärsidé står för kundutveckling och att 
leverera det bästa utav förutsättningarna till kunden, vilket enligt Hans Moberg innebär att 
kunden ska få ut det högsta priset i en process utan komplikationer och strul. Företagets vision 
är att arbeta utifrån ett kundanpassat synsätt som sätter kundens behov i centrum. För att kunna 
leva efter den här affärsidén och visionen har företaget ett internt mål som fokuserar på den 
interna kommunikationen och personalens trivsel inom företaget. När personalen får 
bekräftelse och motivation blir det sociala klimatet inom företaget positivare. Följden av att ha 

                                                 
92 www.m2.nu  
93 http://www.mig.se/activities/activities_read.asp?activity_id=113  
94 http://www.m2.nu/?page=kopa_bostad  
95 http://www.skandiamaklarna.se  
96 http://www.skandiamaklarna.se 
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en kompetent och positiv personal är att den positiva stämningen smittar av sig på kunderna 
och företaget får nöjda kunder som återkommer.  
 
Widerlöv & Co har ett högre arvode på sina tjänster jämfört med sina konkurrenter. Anledning 
är, enligt Hans Moberg, att kunden i slutändan får tillbaka den högre utgiften genom ett högre 
slutpris. 
 
Hans Moberg berättar vidare att Widerlöv & Co i dagsläget har 25 -30 % av 
marknadsandelarna i Uppsala. Vid starten var de starka inom segmentet smålägenheter, men i 
dagsläget har de även nått ut på villamarknaden. Deras målgrupp är i åldrarna 25-40 år. 
Uppsala är en universitetsstad där efterfrågan är stor på mindre studentlägenheter och det är 
stor omsättning på mindre lägenheter eftersom studenter flyttar både till och från staden. Deras 
konkurrenter är Svensk Fastighetsförmedling i Uppsala eftersom vissa målgrupper i åldrarna 
55+ anser att Svensk Fastighetsförmedling är ett tryggt och säkert val.    
 
Deras marknadsföring är inte som de andra fastighetsmäklarföretagens. Enligt Hans Moberg 
vill Widerlöv & Co använda sig av udda marknadsföringskanaler. De vill sticka ut och vara 
unika i jämförelse med sina konkurrenter. Widerlöv & Co lägger ner mer planering inom 
marknadsföring för att nå ut till rätt kundgrupp och få bästa möjliga respons från sina kunder. 
Widerlöv & Co väljer att arbeta med de bästa PR-byråerna som har goda referenser. De är 
villiga att lägga ner stora resurser på marknadsföring, eftersom de anser att det är den 
effektivaste metoden att nå ut med sitt budskap. Budskapet förmedlar innebörden varför 
kunden just ska välja Widerlöv & Co. Hans Moberg betonar vikten i att känna sig trygg i sitt 
val av PR-medarbetare.  
 
På frågan om vad som är unikt med Widerlöv & Co svarar Hans Moberg att de inte vill 
jämföra sig med de traditionella fastighetsmäklarföretagen, utan de vill bli sedda som ett 
fastighetsmäklarföretag som är unikt och sticker ut i mängden genom sin ständiga 
utvecklingsförmåga inom teknik och kundkommunikation. De vill implementera nya 
tjänstemöjligheter och utveckla nya trender och vidga kundernas synsätt och behov.  
 
Hans Moberg anser att det kan vara svårt att få en välstrukturerad arbetsplan som är unik när 
det ständigt sker en utveckling och att det är många beslutsfattare inom företaget. Widerlöv & 
Co arbetar hela tiden med att hitta nya lösningar och metoder inom sin arbetsstruktur. Positiv 
respons från kunder ska tas till vara på och snabbt verkställas inom företaget. Detta kräver 
mycket tid och administrativt arbete för personalen. Det är viktigt att betona värdet av att ta till 
vara på både ris och ros från kunder för personalen. Detta leder till att företaget kan lära sig av 
sina tidigare misstag och utvecklas och förbättras till kundernas belåtenhet.    
 
4.2.1.2 Expansionen 
 
På frågan om varför Widerlöv & Co valde att ta steget och expandera svarade Hans Moberg att 
de på Widerlöv & Co hade pratat i många år om att vidga sina vyer och expandera på en annan 
marknad. Det blev en bra tajming med erbjudande av lokal och arbetskraft i Stockholm. De 
ville heller inte komma efter m2:s expansion på marknaden, vilket ledde till att det slutgiltiga 
beslutet gick snabbare än planerat. Widerlöv & Co har ett bra koncept med en stark plattform i 
Uppsala. Hans Moberg anser att det vore dumt att inte testa sin affärsidé på en annan ort. Med 
30 % av marknadsandelarna i Uppsala fanns det ingen större utvecklingsmöjlighet på Uppsala-
marknaden. Det kan vara riskfyllt att bara fokusera sig till ett så pass litet område som Uppsala, 
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eftersom Uppsala kan bli ansatt av andra konkurrerande företag som leder till att Widerlöv & 
Co kan bli sårbart. Om nya fastighetsmäklarföretag etablerar sig i Uppsala kan det minska 
Widerlöv & Co lönsamhet. Hans Moberg anser att det känns skönt att ha två marknader att 
jobba med. En annan anledning till expansionen var att Widerlöv & Co hade flera duktiga 
medarbetare som ville slå sig in på Stockholmsmarknaden. 
 
Självklart är en expansion av ett företag och ett koncept kostsamt, men långsiktigt kan det vara 
vinstgivande. Enligt Hans Moberg hade det inte lönat sig för Widerlöv & Co att expandera i 
Uppsala. Det hade bara inneburit dyra kostnader för marknadsföring på en marknad där 
företaget redan är marknadsledande. Det var uteslutet att expandera i Uppsala, Widerlöv & Co 
hade för stora marknadsandelar för att bara fortsätta i Uppsala. Företaget har ju lyckats bra i 
Uppsala och då finns möjligheten att konceptet även blir lyckat i Stockholm, anser Hans 
Moberg. Antingen skulle Widerlöv & Co inte göra något alls eller så skulle de satsa på en ny 
marknad. Det fanns inte så mycket mer att hämta i Uppsala. 
- ”En ny marknad ska det vara, eller inget alls”, betonar Hans Moberg 
 
Vid en expansion måste företaget göra en vetenskaplig studie på hur stor efterfrågan är inom 
det aktuella området, trender, konkurrenter och genomsnittliga arvoden. Utifrån det statistiska 
beslutet tar företaget ett beslut om möjlighet till expansion eller om man ska avvakta. Hans 
Moberg lägger tonvikten på att det är farligt att bara stirra sig blind på statistik. Widerlöv & Co 
följde sin magkänsla efter att ha pratat med människor inom det aktuella området. De ställde 
sig frågan om vilka behov som fanns och vad som saknades på marknaden? Allt handlar om 
slumpen och tillfälligheter, anser Hans Moberg. Expansionen kan bli lyckad, men det kan även 
bli problematiskt. Hans Moberg tar upp ett exempel att marknaden kan ”tröga” till sig och 
konkurrensen blir tuffare mellan olika fastighetsföretag. Hans vänder dock problemet till något 
positivt och anser att Widerlöv & Co har en fördel med att de inte har så många anställda. Ett 
företag som har många anställda kan bli tvungna att avveckla sin personal för att inte gå i 
konkurs. Hans Moberg anser inte att det är så stor risk att fastighetsmarknaden är på väg mot 
en lågkonjunktur, men anser att en större satsning skulle innebära en större risk och kostnader, 
vilket kräver ett större och snabbare behov av kapital. Inom ekonomin gäller det att ha ett visst 
utgående kapital och ett balanserat värde. Vissa fastighetsaffärer kan dra ut på tiden vilket leder 
till att Widerlöv & Co måste ligga ute med kostnader för reklam och visningsmaterial.    
 
Widerlöv & Co:s handlingsplan för expansionen på Stockholmsmarknaden har varit begränsad 
på grund av den korta tidsramen. Mycket ska göras på kort tid och olika moment har tagit 
längre tid än vad företaget har förespått. Hans Moberg berättar att de har använt sig av små 
medel och åtgärder för att nästa år göra en större expansionsomfattning på 
Stockholmsmarknaden. Tur är att Widerlöv & Co har ett tydligt koncept i Uppsala som de har 
anpassat till Stockholmsmarknaden.   
 
4.2.2 Intervju med Johan Gronowitz på m2  
 
Den 27 februari 2007 utförde vi en intervju med Johan Gronowitz per telefon. Johan 
Gronowitz jobbar som försäljningschef för Göteborgsregionen på m2. 
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4.2.2.1 Företaget 
 
m2 startades år 2002 i Göteborg tack vare att ett antal små mäklarbyråer slog sig samman. 
Företagets affärsidé är:” Människor är alltid människor, inte alltid kunder!”  Detta innebär att 
företaget arbetar utifrån ett kundfokustänk och fokus på lättillgänglighet. m2 arbetar för att 
vara stationerade på lokala marknader och för att kunna vara lättåtkomliga gentemot deras 
kunder. Företagets vision är att utgå från kundens behov och önskemål. m2 besvarar kundernas 
önskemål genom välutvecklade marknadsföringsstrategier och kompetenta och professionella 
medarbetare.  
 
Enligt Johan Gronowitz är deras signum att de erbjuder en tjänst som lägger stort fokus på 
förstklassig och nytänkande marknadsföring, som ger möjligheten att nå ut med relevant 
information till en bred kundgrupp. De lägger ner mycket tid och pengar för att knyta nya 
kontakter med kunder och för att därefter kunna fördjupa kundrelationerna. På frågan om hur 
m2 når ut till sina kunder och hur de skapar en långsiktig kundrelation, svarar Johan Gronowitz 
att m2 tidigt bygger upp en kundkontakt och erbjuder också andra tjänster som de har märkt 
uppstår vid en flytt. m2 marknadsför sig genom att vara med på olika evenemang för att 
därefter kunna knyta nya förtroenden och kontakter. 
- ”Vi lägger ner mycket tid och kraft på marknadsföring”, säger Johan Gronowitz. 
 
Johan Gronowitz berättar vidare att m2 i dagsläget har 30 % av marknadsandelarna inom 
Göteborgsregionen, de pendlar mellan andra och tredje plats på Göteborgsmarknaden. De har 
starka marknadsandelar både på villamarknaden och på bostadsrättsmarknaden. Deras mål är 
inte att var marknadsledande, utan de anser att om de uppnår 20 % på den marknad som de 
befinner sig på är de nöjda. De har insett att det är ca 20 % av marknadens kunder som är 
villiga att betala för det som m2 har att erbjuda. m2:s vision är att om fem år vara ett självklart 
val vid försäljning av en bostad inom ägt boende. 
 
På frågan om vilka kunder m2 har svarar Johan Gronowitz att de har kunder inom alla områden 
och segment. De har dock inga försäljningar på den kommersiella marknaden. De har ingen 
vetskap om den marknaden och har inte gjort någon djupare undersökning om hur deras 
kundsegment ser ut. Johan Gronowitz betonar dock att deras marknadsföring står för att vara 
ett alternativ för alla kunder, men att m2 inte erbjuder sina kunder den traditionella 
fastighetsmäklartjänsten, som många kunder efterfrågar. Enligt Johan Gronowitz är 80 % av 
marknaden attraherad av gamla, enkla traditionella tjänster inom fastighetsförsäljning. De 20 % 
som m2 riktar sig till efterfrågar något mer och något extra. Det som m2 anser att de erbjuder 
extra är att de har sin fokus på kunden och relationen till kunden. De sätter inte själva 
försäljningen i första hand. m2 erbjuder mera, bifogar mer i själva processen vid en 
fastighetsförsäljning. 
 
Beträffande frågan angående m2:s konkurrenter svarar Johan Gronowitz att m2s konkurrenter 
är alla som finns på den aktuella marknaden och som har samma koncept, allt från enskilda 
mäklarföretag till stora mäklarkedjor. Johan Gronowitz anser dock att det inte finns några 
konkurrenter på marknaden som arbetar utifrån samma utgångspunkter som m2 gör. Med detta 
menar Johan Gronowitz att m2 har ett unikt marknadsföringskoncept att erbjuda sina kunder i 
jämförelse med sina konkurrenter.   
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4.2.2.2 Expansionen 
 
Samhället utvecklas och expanderar ständigt, vilket har lett till att m2 fått följa med 
utvecklingen och det kunderna efterfrågar. Kunderna är mer pålästa och kräver mer. Johan 
Gronowitz anser att fastighetsmäklartjänsten står inför en stor förändringsfas. 
På frågan om varför m2 planerar att expandera inom Stockholmsregionen svarar Johan 
Gronowitz att de inom m2-koncernen länge har haft planer att expandera på 
Stockholmsmarknaden. Tillväxt kan ge mängder av positiva möjligheter, men det har inget 
eget värde anser Johan Gronowitz. Det krävs enormt mycket planering och granskning av den 
eventuella nya marknaden och det handlar om många olika saker för att lyckas på en ny 
marknad. 
 
m2 tror att det finns många människor som vill ta del av den unika tjänst som de har att 
erbjuda, vilket startade m2:s planer på expansion. Johan Gronowitz anser att det som är unikt 
med just m2 är val av mäklare och sätt att arbeta och hitta köpare på. Det gäller att hitta rätt 
köpare och rätt pris. m2 har god förmåga att hitta rätt köpare och pris tack vare sina nischade 
marknadsföringsstrategier och sitt sätt att presentera den aktuella bostaden som ska säljas. Det 
är viktigt att så många som möjligt ska kunna se objektsannonsen för att därefter kunna nå ut 
till den rätta köparen, betonar Johan Gronowitz.  
 
m2 anser att det är viktigt att bli en del av det samhälle där företaget är stationerat. I en småstad 
är det viktigt med det personliga nätverket, säger Johan Gronowitz. Han drar en parallell med 
hur m2 arbetar och hur en JC butik på en mindre ort arbetar. En JC butik är uppbyggd utifrån 
ett tydligt, enhetligt och framgångsrikt koncept. Kunderna vet vad de får om de går in i 
butiken. Att anställa personal som kommer från orten och som har ett brett socialt kontaktnät, 
ökar JC-affärens vetskap om hur just den ortens trender och normer ser ut och kan därefter 
anpassa sin organisation efter de förutsättningarna. Johan Gronowitz betonar med detta att m2 
ser fördelar med att anställa personer som har områdeskännedom för att därigenom erbjuda 
m2:s kunder den bästa möjliga servicen.  
 
Vid en expansion anser Johan Gronowitz att det är viktigt att ett företag har insikt i både sina 
svaga och starka sidor. m2s starka sidor enligt Johan Gronowitz är deras 
marknadsföringsstrategier, kundrelationer, m2:s sätt att använda sig av deras varumärke och att 
skapa nya kontakter och kundrelationer. Johan Gronowitz betonar att m2 är orädda och att de 
strävar mot att tänja på gränser och normer, de vill ständigt leva i en utvecklingsfas i relationen 
med sina kunder. 
 
Johan Gronowitz säger att m2:s fördelar i jämförelse med deras konkurrenter är att de inte vill 
uppmana människor att flytta, som många av deras konkurrenter bygger sin marknadsföring 
på, utan m2 vill vara ett själklart val när en flyttsituation uppstår. m2:s strategi för att nå ut till 
nya kundgrupper innebär att de utför arrangemang som inte har med själva flytten att göra, 
utan de vill knyta nya kontakter och sociala förhållanden. m2 vill vara på den marknaden där 
kunder finns. De vill träffa människor när de inte går i säljtankar, så att m2 kan bygga upp en 
tilltro till deras organisation och varumärke. m2 vill erbjuda sina kunder hjälp inom alla 
områden som är aktuella vid en eventuell flytt, några exempel: dagisplatser, ny bil, bilplats, 
kommunikation och lokaltrafik.  
 
På frågan om m2 har några svaga sidor, svara Johan Gronowitz att m2 säkert har flera svaga 
sidor, men han betonar att den största svagheten som m2 har i dagsläget är att de befinner sig i 
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ett växtvärkstillstånd. På några år har m2 expanderat med 580 %, detta har lett till att de inte 
alla gånger har hunnit med det administrativa inom organisationen. Interna konflikter har 
uppstått på grund av den snabba utvecklingen inom företaget.  
 
På frågan om m2 anser att det är lönsamt att satsa på en ny marknad, svarar Johan Gronowitz 
att det beror på vilken teori man tittar på. m2 anser att de når lönsamhet när de har nått ut till de 
20 % som är villiga att betala för deras tjänster. De övriga 80 % är de som inte efterfrågar m2s 
tjänster, vilket innebär att de inte är relevanta för m2. 
 
Vid en expansion måste företaget anpassa sig efter fler människor med olika åsikter internt 
inom organisationen. Det bli svårare att hålla koll på att m2:s koncept följs vid en expansion. 
Detta kan leda till ett hot för företaget, eftersom risken för minskad kontroll ökar och konceptet 
kan bli svagare genom att olika kontor arbetar utifrån sina egna regler och normer. Det är a och 
o att alla håller sig till ett och samma koncept och inte tummar på regler och normer, anser 
Johan Gronowitz. När en kund ser varumärket m2 ska kunden veta vad han/hon får. 
Möjligheter med att expandera enligt Johan Gronowitz är att m2 får större kännedom inom 
olika områden. I dagsläget sker en ökad omflyttning i samhället. Många flyttar in till 
storstäderna, vilket innebär att efterfrågan av m2:s tjänst ökar och breder ut sig inom andra 
regioner, säger Johan Gronowitz . Han anser att det är en fördel för m2 att ha kontor inom 
Stockholmregionen, eftersom m2 vill kunna erbjuda sina kunder bostadsformer även på 
Stockholmsmarknaden. Deras möjligheter att få nöjda kunder ökar om de finns på många olika 
ställen. Om en kund vill flytta från Göteborg till Stockholm vill m2 kunna erbjuda hjälp med 
både fastighetsförsäljning och fastighetsköp. Detta kan bli svårt i dagsläget, eftersom de bara är 
stationerade inom Göteborgsregionen.  
 
4.2.3 Intervju med Fredrik M. Helmstrand på Skandia mäklarna 
 
Intervjun med Fredrik M. Helmstrand utförde vi den 17 april 2007, även den per telefon. 
Fredrik M. Helmstrand är regionchef i Stockholm för Skandia mäklarna. 
 
4.2.3.1 Företaget 
 
Skandia mäklarna har idag 70 kontor från Malmö i söder till Luleå i norr. Enligt Fredrik M. 
Helmstrand är de ett av få fastighetsmäklarföretag som idag växer och ökar sina 
marknadsandelar. På Stockholmsmarknaden har de 30 kontor, det är bara ett 
fastighetsmäklarföretag som har fler kontor på den marknaden. Skandia Mäklarnas affärsidé 
är "vi ser till att säljare och köpare gör en bra affär och rekommenderar oss vidare". Deras 
vision är att vara den ledande kvalitetsmäklaren i Sverige med fokus på trygghet, ansvar och 
förmåga. För att uppnå sina mål och visioner har Skandia mäklarna en strategi som baseras på 
en kombination av marknadsexpansion, tjänst- och konceptutveckling samt breddning av 
tjänsteutbudet. De arbetar också med att utveckla fastighetsmäklartjänsten genom att 
uppfinningsrikt utnyttja den nya tekniken och samarbeten med olika intressanta parters. 
Skandia mäklarna stödjer mäklarkontoren genom att satsa på organisationsutveckling, 
utbildning och marknadsföring. De vill också öka kvaliteten i tjänsteproduktionen genom att 
precisera och dokumentera olika arbetsmoment, kontinuerligt utbilda egen personal och 
franchisetagare samt löpande mäta kundnytta och kvalitet, säger Fredrik M. Helmstrand. 

 
I och med att Skandia mäklarna är ett rikstäckande företag med många kontor är deras 
kundgrupp och konkurrenter olika beroende på vilken ort man befinner sig på. De säljer 
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alltifrån dyra villor i Djursholm till små stugor i Luleå. Skandia mäklarna är inget 
fastighetsmäklarföretag som har valt att nischa in sig på någon speciell kundgrupp eller på 
någon speciell sorts objekt. De arbetar brett över hela marknaden. Den viktigaste 
marknadsföringskanalen är enligt Fredrik M. Helmstrand Internet. På Internet är det en 
blandning mellan Internetsidor såsom Hemnet där kunderna kan leta efter bostäder i specifika 
områden från många olika fasighetsmäklarföretag och Skandia mäklarnas egen hemsida. De 
som går in på Skandia mäklarnas egen hemsida kan utöver information om de olika objekten 
även hitta information om bland annat hur köp och försäljning av objekt går till och hur 
Skandia mäklarna arbetar med budgivning. Skandia mäklarna arbetar med fokus på 
långsiktiga kundrelationer, eller som de själva uttrycker det; de vill ha livstidskunder.  
75 % av de kunder som anlitar Skandia mäklarna har fått rekommendationer om att anlita 
dem eller så har kunden anlitat Skandia mäklarna vid ett tidigare tillfälle. 

 
De fördelar Fredrik M. Helmstrand anser att en kund får om den väljer Skandia mäklarna är 
först och främst att de är en stor rikstäckande kedja, men har ändå en stor lokal förankring på 
de platser där de har sina kontor. I och med deras lokala förankring vet de vad kunderna i det 
specifika området vill ha. Det har också visat att i många undersökningar som har gjorts att 
Skandia mäklarna ofta får ut högst slutpris, vilket ofta är viktigt för säljaren. Enligt Fredrik M. 
Helmstrand erbjuder Skandia mäklarna en trygg och säker affär. I och med den lokala 
förankringen är mäklarna insatta på det specifika området. Skandia mäklarna jobbar med 
effektiva datasystem som gör att affären ofta blir enkel och snabb både för köpare och säljare. 
De använder sig också av öppna och transparenta budgivningar, alltför att kunderna ska kunna 
se så att allt har gått rätt till. De arbetar också med E-bud. Fredrik M. Helmstrand berättar 
vidare att Skandia mäklarna inte är ett nischat företag. De nischade fastighetsmäklarföretagen 
arbetar på ett annat sätt och kan bland annat effektivare nå ut till sin speciella kundgrupp på 
ett sätt som Skandia mäklarna inte kan. Detta kan bland kunderna ses som en nackdel. 

 
4.2.3.2 Expansion 
 
På frågan varför Skandia mäklarna väljer att expandera svarar Fredrik M. Helmstrand att det 
är en kombination av olika faktorer. I och med att Skandia mäklarna har franchisetagare som 
driver kontoren på de olika orterna så krävs det att det finns duktiga fastighetsmäklare som 
vill öppna ett kontor på en viss ort. Det krävs också att denna ort har en viss storlek och ett 
visst försäljningsunderlag. Det är också geografiskt betingat. Skandia mäklarna är ett 
rikstäckande företag som arbetar med att finnas på så många orter som möjligt. De söker 
alltså franchisetagare till orter där Skandia mäklarna inte redan finns. De söker även 
franchisetagare till de orter och städer där det finns sådant försäljningsunderlag att det är 
möjligt att öppna fler kontor.  För att nå ut på en ny marknad krävs att det finns underlag för 
att visst antal försäljningar. Denna information får man från statistik som förs på alla 
försäljningar som görs i Sverige. Det krävs också att man har rätt personal som startar upp det 
nya kontoret. Av dessa krävs att de är duktiga så att de kan ta marknadsandelar från 
konkurrenter så att Skandia mäklarna tar sig in på den nya marknaden. En annan faktor som 
spelar in är omsättningshastigheten på objekten. Snittomsättningshastigheten är beroende på 
vilket slags objekt det rör sig om; den är olika för villor, bostadsrätter och för sommarstugor. 
Snittomsättningshastigheten är självklart också beroende av i vilket område man befinner sig 
i, enligt Fredrik M. Helmstrand. 

 
På frågan om det alltid är mer lönsamt att expandera på en ny marknad istället för att försöka 
ta mer marknadsandelar där företaget redan har marknadsandelar svara Fredrik M. 
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Helmstrand både och. Skandia mäklarna jobbar som sagt för att finnas på så många orter och i 
så många städer i Sverige som möjligt. Men orten eller området kan inte vara hur liten/litet 
som helst. Den måste ha runt 20 000 invånare för att det ska vara kostnadseffektivt att öppna 
ett nytt kontor. Ett fastighetsmäklarföretag kan inte heller ha hur stora marknadsandelar som 
helst. Effektivast är det om ett företag har runt 50 % av marknadsandelarna. Har Skandia 
mäklarna det anser de att det är lönsammare att satsa på en ny marknad än att försöka ta fler 
marknadsandelar på en redan befintlig marknad. 
Satsar ett företag på ett befintligt kontor kan de på så sätt nå skalfördelar. 

 
När ett företag väljer att ta sig in på en ny marknad finns det oftast hot och möjligheter. Enligt 
Fredrik M. Helmstrand är några av hoten som följer: Det nya kontoret har inte rätt personal. 
Fastighetsmäklarna lyckas inte ta marknadsandelar från konkurrenterna som redan finns på 
den nya marknaden. Det kan också vara så att alla marknadsandelar är upptagna, detta 
fenomen finns främst i storstadsregionerna och de större städerna i Sverige. Kunderna har 
alltid flera fastighetsmäklarföretag att välja på om de vill sälja eller köpa. En annan faktor 
som spelar in är konjunkturer. Det kan finnas en osäkerhet på marknaden i hela landet som 
kan bero på bland annat rädsla för att räntorna ska gå upp.  Det kan också vara så att det är en 
svacka i utbudet, befolkningen på den nya marknaden väljer att inte sälja vid en viss tidpunkt. 
Det kan också vara så att den nya marknaden är säsongsbetonad, exempelvis så är 
försäljningarna på Gotland och Öland betydligt fler under sommarmånaderna än vad de är 
under vintern. Alla dessa faktorer bör man ta hänsyn till och tajma inträdet på den nya 
marknaden så att man inte hamnar i en av dessa konjunkturer. Den största möjligheten som 
finns för ett nytt företag inom fastighetsmäklarbranschen är att de flesta fastighetsägare förr 
eller senare säljer, och som det ser ut i dagens samhälle anlitar de flesta en fastighetsmäklare 
vid köp och försäljning. Detta varierar självklart från område till område. En annan möjlighet 
är att man som franchisetagare kan välja en marknad med stor potential till vinstmöjligheter. 

 
Enligt Johan arbetar Skandia mäklarna med handlingsplaner innan de väljer att öppna ett nytt 
kontor. Dessa planer brukar gälla 1, 3 och 5 år framöver. De har en plan som gäller den 
geografiska delen. Som tidigare nämnts vill Skandia mäklarna finnas på så många platser som 
möjligt i Sverige, men samtidigt måste man se hur markanden ser ut på den aktuella platsen. 
Är det ekonomiskt försvarbart att öppna upp ett nytt kontor på den specifika platsen? De 
arbetar också med en plan som berör själva tiden för inträdet på den nya marknaden. Det 
problemet har också berörts tidigare. Det gäller att tajma inträdet efter en hel del olika 
avseenden. En annan plan gäller deras samarbete med Danske Bank som idag äger Skandia 
mäklarna. De väljer att öppna kontor där banken finns men som Skandia mäklarna inte fanns 
på tidigare och tvärt om; banken öppnar kontor där Skandia mäklarna har kontor. På detta sätt 
kan både Skandia mäklarna och Danske Bank uppnå skalfördelar. 

 
 
 

 
 

 



Fastighetsmäklarföretags möjligheter och svårigheter vid expansion till  
nya geografiska marknader – kostar det mer än vad det smakar? 

 
 

 37

5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi de resultat som vår uppsats visat mot bakgrund av 
de teorier som vi valt att använda oss av. Fokus läggs på att urskilja skillnader och likheter 
mellan respondenter, därefter avser vi att binda samman empiri och den teoretiska 
referensramen för att fylla uppsatsens syfte. 
 
Vi har funnit sex olika områden som har berörts mer under vår uppsats. Vi har i det här 
avsnittet valt att synliggöra dessa sex områden genom att använda dem som underrubriker i vår 
analys. 
 
5.1 Varför expandera? 
 
Anledningen till Widerlöv & Co:s expansion är att de anser att det vore dumt att inte prova sin 
lyckade affärsidé på en annan ort. En annan anledning var bristen på utvecklingsmöjligheter på 
deras befintliga marknad i Uppsala, en expansion på den marknaden skulle vara kostsam och 
inte inbringa lika stora vinster. I den presenterade teorin framhålls det att ett företag ofta 
expanderar när tillväxten på den marknad där företaget agerar är begränsad eller oattraktiv. Här 
kan det urskiljas att teorin och empirin i det här fallet stämmer överens.  
 
Utifrån intervjun med m2 tolkar vi att de har valt att expandera på en ny marknad eftersom det 
sker en ständig utveckling på marknaden, vilket ställer höga krav på de verksamma företagen. 
Detta grundar vi på att m2 betonar vikten av att vara konkurrenskraftiga och ständigt följa med 
i samhällets utveckling. En intressant reflektion som vi har gjort utifrån intervjun med m2 är att 
de inte har gjort någon utförlig konkurrent- eller kundanalys till skillnad från Aakers teori där 
det betonas att ett företag bör göra dessa analyser för att vara konkurrenskraftiga på 
markanden.  
 
Enligt Skandia mäklarna är motivet till expansion en kombination av olika faktorer. De två 
främsta är att man har rätt personal som vill starta upp det nya kontoret och att den nya 
markanden är tillräckligt stor för att nå ett lönsamt resultat. Men rätt personal menar Skandia 
mäklarna sådana medarbetare som kan ta marknadsandelar från konkurrenterna som redan 
finns på den nya markanden, för att på så sätt få ett lönsamt resultat. Dessa två faktorer är två 
av de faktorer som Jakobsen och Lien berör i sin bok Expansion och som vi tidigare har tagit 
upp i den här uppsatsen. 
 
5.2 Möjligheter vid en expansion       
 
I den presenterade teorin framhålls det att risken för uppsägning både bland företagsledningen 
och bland företagets personal minskar då företagets omsättning ökar, omsättningen ökar ofta 
vid en expansion. Utifrån intervjun med Widerlöv & Co uppfattar vi att de använder sig av det 
tänkesättet, samt att de anser att företaget blir mindre sårbart när de finns på två marknader. 
Detta ökar möjligheterna för företagets lönsamhet.  
 
Med utgångspunkt från SWOT - analysens teori om styrkor och svagheter har vi sett en likhet 
med vad Widerlöv & Co sa under intervjun. Ett företag som vill vara marknadsledande och 
konkurrenskraftigt mot sina konkurrenter måste ständigt utvecklas både internt och externt. 
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Genom att expandera på nya marknader ökar möjligheten att bredda sin verksamhet och 
kundgrupp och därmed minskar risken för sårbarhet gentemot aktuella konkurrenter.  
 
En annan möjlighet med expansion på nya marknader är enligt m2 att de kan öka servicen 
gentemot sina kunder genom att vara positionerade på två olika marknader. När m2 är 
stationerade på två olika marknader kan de hjälpa fler kunder med både köp och 
försäljningsaffären. Deras möjlighet att då få fler nöjda kunder ökar.  
 
5.3 Svårigheter vid en expansion  
 
Utifrån intervjuerna framkom det att det både är svårt och kostsamt att få en sanningsenlig bild 
över hur marknaden ser ut idag och vart den är på väg. Enligt Kotler med flera och Aaker bör 
ett företag utföra olika analyser som till exempel marknadsanalys, konkurrentanalys och 
kundanalys för att uppnå en lyckad expansion. Dessa analyser är både kostnads- och 
tidskrävande för ett företag. Utifrån intervjuerna med både Widerlöv & Co och m2 framkom 
det att det krävs mycket förarbete som är både kostsamt och tidskrävande vid planering av en 
expansion. Oftast ska mycket göras på kort tid, vilket kan göra att kvaliteten blir lidande. För 
att motverka den sämre kvaliteten står det skrivet i teorin att en tydlig arbetsplan och ett tydligt 
tillvägagångssätt används vid expansionsarbetet. Enligt Widerlöv & Co kan det vara svårt att 
genomföra de teoretiska analyserna, eftersom det alltid är en tidspress och snabba beslut ska tas 
i verkligheten. I Widerlöv & Co:s fall handlade det om tajming och ett erbjudande som skulle 
innebära att de slog sig in på Stockholmsmarknaden innan m2. Detta innebar att de fick ta ett 
snabbt beslut om expansion, som medförde att de inte hann utföra en utarbetad arbetsplan för 
expansionen. 
 
I motsats till Widerlöv & Co använder sig Skandia mäklarna av allmängiltiga metoder och 
teorier inom expansion. Men även i intervjun med Skandia mäklarna framkom det att mycket 
handlar om tajming när de ska slå sig in på en ny marknad. Skandia mäklarna framhöll i sin 
intervju att de gör noggranna marknadsanalyser innan de väljer att öppna ett kontor på en ny 
marknad. För att Skandia mäklarna ska välja att satsa på ett nytt kontor krävs att marknaden 
har en viss storlek och att det gör ett visst antal affärer per år, allt för att det ska vara lönsamt 
att öppna ett nytt kontor. m2 anser att det handlar om många olika företeelser för att lyckas på 
en ny marknad. Vi anser att det är viktigt att alla inom företaget är insatta i expansionsarbetet 
och vad det innebär. Detta för att minimera risken för missförstånd och interna motstridigheter.  
 
5.4 Likheter mellan de tre företagens synsätt och arbetssätt 
 
En påtaglig likhet mellan de tre företagen är att de sätter kunden och dess behov i fokus. Enligt 
marknadsföringsprocessen, som vi tidigare har belyst i uppsatsen, är det a och o att utforma sitt 
erbjudande till kunden efter kundens behov. 
 
Här kan det urskiljas att både Widerlöv & Co och m2 jobbar utifrån idén om att vara unika på 
marknaden. Båda företagen anser att de har ett unikt koncept som gör att de kan ta 
marknadsandelar på en ny marknad. De anser att de erbjuder bättre kvalitet i 
förmedlingstjänsten, samt att de marknadsför sig genom unika medier. Vilket innebär att de 
sticker ut från mängden på en marknad där konkurrensen är stor. Utifrån presenterad teori ska 
företaget välja att skapa en konkurrensfördel som inte är imiterbar, det vill säga unik. Vi anser 
att båda företagen strävar efter att vara unika, precis som teorin förespråkar.  
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En likhet vi fann mellan m2:s arbetssätt och Skandia mäklarnas arbetssätt är att båda 
fastighetsmäklarfirmorna lägger stor vikt vid att deras fastighetsmäklare och andra medarbetare 
ska ha stor områdeskännedom i det område där de arbetar, allt för att kunna ge sina kunder den 
bästa servicen på det sättet. 
 
Enligt Porters framgångsstrategier kan man ta marknadsandelar genom differentiering, det vill 
säga genom att erbjuda sina kunder en unik tjänst och ett unikt marknadsföringsprogram. Vi 
anser att det är just det som både Widerlöv & Co och m2 gör. Vi tycker att det framgick i båda 
intervjuerna att båda företagen satsar på en unik tjänst och en unik marknadsföring. Widerlöv 
& Co erbjuder en lite mer exklusiv tjänst när det gäller exempelvis fotografering och 
marknadsföring och m2 arbetar mycket med att få förtaget att synas, bland annat genom sina 
unika tjänstebilar.  
 
5.5 Skillnader mellan de tre företagens synsätt och arbetssätt 
 
Till skillnad från Widerlöv & Co:s styrka och strukturerade interna arbete, bland annat med 
personalens trivsel och intern kommunikation, anser vi att m2 har en svag sida internt. m2 
lägger all sin kraft och kapital på sina kunder och på marknadsföring medan Widerlöv& Co 
arbetar utifrån ett tillvägagångssätt där alla internt strävar mot samma mål. Enligt teorin om 
Porters framgångsstrategier kan ett företag vinna marknadsandelar genom att differentiera sig 
och utgå från ett unikt marknadsföringsprogram. Detta innebär att m2 har en styrka i sitt 
nischade tillvägagångssätt inom marknadsföring gentemot sina konkurrenter. I den 
presenterade litteraturen framhålls det att ett företag som vågar använda sig av differentiering 
som strategi kan leda till märkestrogenhet från kunder, som leder till ökad produktion och 
lönsamhet. m2 vill erbjuda sina kunder en exklusiv och unik tjänst vilket symboliserar 
differentiering.  
 
När vi jämförde hur Widerlöv & Co besvarade på frågorna angående deras interna strategier 
fann vi likheter med Widerlöv & Co:s strategier och SWOT - analysen. SWOT - analysen 
betonar vikten med företagets styrkor. Det är viktigt att ha rätt personal på rätt plats och som 
strävar mot samma målsättning och som arbetar utifrån samma strategier. Denna styrka fann vi 
i Widerlöv & Co:s personalkultur, de lägger ner mycket tid och kraft på att ha en sund intern 
kultur, där trivsel och gemenskap är a och o. Även Skandia mäklarna framhåller hur viktigt det 
är att ha rätt personal på rätt plats när de expanderar. 
 
I motsats till vad teorin säger om att utföra noggranna analyser av företagets kunder och 
konkurrenter, för att få en djupare kunskap om konkurrenter och öka möjligheten att ge ett 
högre mervärde till sina kunder, har m2 ingen specifik kundgrupp som de arbetar mot. m2 har 
även ingen inblick i vilka som är deras konkurrenter är och hur dessa konkurrenter arbetar. 
Även i intervjun med Skandia mäklarna framgick att de inte har någon uttalad 
huvudkonkurrent och ingen huvudmålgrupp i och med att de arbetar på så många olika 
områden. Enligt teorin är det viktigt att utföra både en konkurrensanalys och en kundanalys vid 
en expansion för att få en tydligare bild av vilka konkurrensstrategier företaget ska använda sig 
av och hur de på bästa sätt positionerar sitt erbjudande till sina kunder. En intressant reflektion 
som har uppstått från vår empiridel är att m2 inte har en djupare insikt i vilka deras kunder 
eller konkurrenter är. Detta anser vi kan minska deras chanser att nå ut till sina kunder och 
positionera sig på marknaden. 
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5.6 Återkopplas allmängiltiga expansionsteorier i verkligheten? 
 
Utifrån de intervjuer vi har gjort anser vi att det har framkommit att Widerlöv & Co är det 
företaget, av de tre som vi har intervjuat, som i störst utsträckning använder sig av de teorier 
som vi anser är av störst vikt vid en expansion. Det vill säga att Widerlöv & Co använder sig 
av både marknads-, kund- och konkurrentanalys för att få en tydligare bild av hur den nya 
marknaden ser ut, vilka kunder som finns på marknaden och hur företaget ska gå till väga för 
att ta marknadsandelar från konkurrenterna.  
 
Till skillnad från hur Widerlöv & Co arbetar kan vi utifrån vår intervju med m2 urskilja att de 
arbetar med ett helt annat koncept. Det konceptet innebär att de inte följer de allmängiltiga 
teorierna för expansion, utan de arbetar mer med nytänkande och att ta marknadsandelar 
genom att vara så unika att deras erbjudande inte går att jämföra med konkurrenternas.  
 
Skandia mäklarna är en rikstäckande fastighetsmäklarkedja till skillnad från Widerlöv & Co 
och m2. Deras tillvägagångssätt att tillämpa teorierna i verkligheten ser därför annorlunda ut. 
De säger att de inte har någon huvudkonkurrent men säger sig ändå ha en uppfattning om hur 
konkurrenterna på specifika marknader arbetar. 
 
En intressant reflektion är att de allmängiltiga teorierna endast används i viss mån. Om de 
används och i vilken utsträckning påverkas av hur tidsplanen för expansionsarbetet ser ut. 
Oftast gäller det att ta snabba och avgörande beslut. Här kan urskiljas att teorierna inte används 
i den mån som de borde enligt vad litteraturen förespråkar. 
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6. Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa problem och möjligheter för kommande företag som vill 
slå sig in på en marknad med omfattande konkurrens. I detta kapitel presenterar vi våra tankar 
och slutsatser utifrån de inledande frågeställningarna. Vi försöker i detta kapitel knyta ihop 
säcken.  
 
6.1 Slutsats 
 
Under arbetets gång har vi fått en djupare kunskap om hur ett företag går tillväga vid en 
expansion och vad litteraturen anser att ett företag bör göra innan en marknadspenetrering. Det 
som har förvånat oss mest är vilket tidskrävande arbete som måste genomföras om ett företag 
ska följa teorins analyser och modeller samt att dessa analyser och modeller sällan används i 
den utsträckning som de borde användas. 
 
Som vi tidigare har berört är nyckeln till framgång vid en expansion att företaget inte bara 
fokuserar på att hitta expanderande marknader, utan även har förmågan att skapa något unikt 
och framgångsrikt att erbjuda den nya marknaden. Vi anser att dessa två kriterier är de 
viktigaste för att lyckas på nya marknader inom fastighetsmäklarbranschen, eftersom det är så 
stor konkurrens på marknaden, som gör att företagen måste särskilja sig för att kunna nå nya 
marknadsandelar och nå lyckade resultat.   
 
En intressant reflektion vi har gjort under uppsatsens gång är att fastighetsmäklarbranschen är 
väldigt bred, vilket innebär att företagen ofta arbetar på många olika marknader. Vi har utifrån 
intervjuerna och arbetet med uppsatsen dragit slutsatsen att på grund av den geografiska bredd 
som finns på marknaden är det svårt att följa teorins grunder. Med det menar vi att det kan vara 
svårt att ha samma tillvägagångssätt både på en liten ort och i en storstad. 
 
Enligt teorin bör två olika förutsättningar vara uppfyllda innan ett företag väljer att expandera. 
Dessa två faktorer handlar om att företaget vill växa och ta marknadsandelar och att tillväxten 
på marknaden där företaget redan agerar är begränsad eller oattraktiv. Under de intervjuer vi 
har gjort anser vi att det har framkommit att dessa två faktorer har varit uppfyllda när företagen 
har valt att expandera. Sedan har det även varit andra faktorer som har spelat in, såsom tajming 
och att rätt personal vill till en viss stad. En av våra delfrågor i denna uppsats handlar just om 
varför ett fastighetsmäklarföretag väljer att expandera och utifrån våra intervjuer har vi fått 
ovanstående svar.  
 
Utifrån vår frågeställning om vilka möjligheter och svårigheter som finns vid en expansion har 
vi dragit följande slutsatser. Vi anser utifrån resultatet av denna uppsats att den största 
möjligheten vid en expansion är att det expanderande företaget blir mindre sårbart gentemot 
sina konkurrenter, tack vare att de finns på flera olika marknader. På så sätt ökar 
förhoppningsvis även omsättningen. Det vill säga att möjligheten att växa och nå större 
marknadsandelar ökar vid en expansion. Genom att nå större marknadsdelar, får företaget en 
större säkerhet om någon marknad minskar. Med detta menar vi att det är en fördel för ett 
företag att vara positionerade på fler geografiska områden än bara ett.  
 
En av de största svårigheterna vid en expansion anser vi vara att besluten ska tas fort vilket kan 
innebär att de grundläggande analyserna som bör göras blir lidande. Det kan leda till att 
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besluten blir felaktiga. En expansion är kostsam och tidskrävande, vilket kanske alla inte är 
införstådda med. Vi tror att många företag inte är medvetna om de hinder som finns på 
marknaden och vi anser att det finns en bristande kunskap hos en del företag om att marknaden 
i storstäderna är delvis mättad. Följden av en expansion på en storstadsmarknad utan en 
strukturerad handlingsplan kan leda till en större kostnad än vinst.  
 
Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte med den här uppsatsen, dels genom de litteraturstudier 
som vi har gjort och dels genom de intervjuer som vi har utfört med relevanta mäklarföretag. 
Vi är medvetna om att den empiriska studien inte blev som djup och ingående som vi hade 
önskat. Detta beror på att det var svårt att få fastighetsmäklarföretag att ställa upp på intervjuer 
av olika anledningar. 
 
En fråga som vi författare har ställt oss i slutskedet av uppsatsen är om de allmängiltiga teorier 
och metoder som bör användas när ett företag expanderar är föråldrade eller är det 
fastighetsmäklarbranschen som håller ett ovanligt högt tempo? Eller är det kanske så att de 
allmängiltiga teorierna måste förnyas? 
 
6.2 Fortsatt forskning 
 
Vi anser att det skulle vara intressant om någon i framtiden följde upp flera expansioner, både 
lyckade och misslyckade. För att se vilka metoder och teorier som verkligen används och om 
resultatet blir annorlunda beroende av om allmängiltiga teorier och analyser används. 
 
Vidare tycker vi att det vore intressant att undersöka hur ett nystartat fastighetsmäklarföretag 
går tillväga när de väljer vilken marknad de ska etablera sig på och vilka strategier de ska 
använda sig av.  
 
En annan vinkling som skulle kunna göras är att jämföra expansioner inom 
fastighetsmäklarbranschen med expansioner inom andra branscher. Är det enbart inom 
fastighetsmäklarbranschen som det allmängiltiga teorierna blir lidande på grund av tidsbrist 
eller finns det problemet även inom andra branscher? 
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8. Bilaga 
 
I denna bilaga visar vi den frågemall som vi använde oss av under de tre intervjuerna 
 
8.1 Intervjufrågor 

 
1. Vad är XXX för företag? Vad är era mål och visioner? 
 
2. Vilka strategier använder ni er av för att uppnå era mål och visioner? 
 
3. Hur ser er affärsidé ut? 
 
4. Vad har ni för position idag och hur vill ni att ert företag är positionerat om fem år? 
 
5. Vilka är era kunder och konkurrenter? 
 
6. Vad har ni för erbjudanden/budskap till era kunder? 

 
7. Hur når ni ut till era kunder? Hur marknadsför ni er? 
 
8. Vad gör ni för att skapa en långsiktig kundrelation? 
 
9. Vad är det som är unikt med just ert företag? 
 
10. Vad har ni för svaga/starka sidor? 
 
11. Vilka fördelar och nackdelar har ert företag i jämförelse med era konkurrenter? 
 
12. Vad är skälet till expansion? Vad får ert företag att ta det steget? 
 
13. Är det lönsamt att satsa på en ny marknad eller hade det varit lönsammare att expandera 

där ni redan har höga marknadsandelar? 
 
14. Vad krävs för att nå ut på en ny marknad?  
 
15. Vilka hot och möjligheter finns för ert företag vid en expansion på en ny marknad? 

 
16. Hur har er handlingsplan sett ut för att nå ett lyckat resultat/för att lyckas nå ut på den nya 

marknaden? 
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