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FÖRORD 

 

Under arbetets gång har vi fördjupad våra kunskaper inom sociala medier. Innan 

påbörjat arbete insåg vi inte de sociala mediernas möjligheter och utbredning. Således 

har arbetet varit väldigt lärorikt och intressant för oss. Vi har fått en värdefull inblick 

och en vision om framtiden. 

 

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Jonas Kågström och hans 

bidragande av ständig inspiration och en aldrig sinande kunskap. Vi vill även passa på 

att tacka våra respondenter för deras information vilken gjort denna uppsats möjlig. 

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår goda vän Andréas Backström för ett stort stöd och 

hjälp. 

 

Trevlig läsning, Gävle 2010-05-24 
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ABSTRACT 

Titel: Sociala medier påverkan på fastighetsmäklarföretag – ett framtidsperspektiv 

Nivå: C -uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Johan Persson & Fredrik Wolffelt 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2010 – Maj  

Syfte: Syftet med denna uppsats ligger i att undersöka hur svenska 

fastighetsmäklarföretag använder sig av sociala medier i sitt vardagliga arbete. Vi har 

undersökt hur komponenter så som kundfokus, marknadsföring samt försäljning 

återspeglas mot företagen i och med deras inträde i de sociala medierna. 

Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod i arbetet och det grundar sig på en 

empirisk studie där vi bearbetat inhämtat material ifrån intervjuer. Vi har även haft en 

kumulativ inriktning i vårt arbete för att på så sätt få en mer unik aspekt på arbetet. 

Resultat & slutsats: Resultatet visar på att det finns en stor möjlighet för svenska 

fastighetsmäklarföretag att använda sig av sociala medier i ett syfte som ligger i att öka 

försäljningen. I dagsläget anser vi inte att medvetenheten hos svenska 

fastighetsmäklarföretag gällande sociala mediers betydelse är tillräckligt stor. Dessutom 

finns inte en insikt om att den förmodade framtida expansionen av sociala medier. 

Riskerna som finns i och med expansion av företaget via sociala medier är något vi tittat 

väldigt noga på och kommit fram till att företagen står inför en avvägning gällande 

taktiskt tillvägagångssätt. Riskerna som uppstår i och med att agera som 

marknadsledande är stora, men den fördelen det ger om man lyckas menar vi helt klart 

vara värt det. 

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till vidare forskning handlar då om ett 

utförligt förslag till hur företag ska framställa sin framtida expansion på marknaden. 

Vi har i vår uppsats tagit reda på möjligheterna och riskerna med sociala medier. 

Därför skulle vi se att en grundlig forskning i ett sätt att hantera problemet som detta 

innebär som högst relevant för fastighetsmäklarbranschen. 

Uppsatsens bidrag: Vi har i vår uppsats behandlat dagens situation gällande Sociala 

Medier inom fastighetsmäklarbranschen. Vi har utarbetat problemen i dagens läge 

och diskuterat huruvida dessa kan lösas för framtiden. Således menar vi att denna 

uppsats mycket väl kan ligga som grund för en framtida utveckling för Sociala 

Medier inom fastighetsmäklarbranschen. 

Nyckelord: Sociala medier, Försäljning, Kundfokus, Facebook, Twitter, Web 2.0, 

Fastighetsmäklare 
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ABSTRACT  

Title: The Social media impact on the real estate brokerage firm - a future perspective 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Johan Persson & Fredrik Wolffelt 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2010 – May 

Aim: The purpose of this paper is to investigate how Swedish real estate brokerage 

firm makes use of social media in their everyday work. We have investigated how 

components such as customer focus, marketing and sales are reflected in the 

companies and their entry into social media.  

Method: We have used a qualitative approach in the work and it is based on an 

empirical study where we worked material obtained from interviews. We also have a 

cumulative approach in our work so as to get a more unique aspect of the work.  

Result & Conclusions: The results show that there is a great opportunity for 

Swedish real estate broker to make use of social media with a purpose to increase 

sales. In the current situation we do not believe that the awareness of Swedish real 

estate brokerage firm concerning social media is important enough. In addition, there 

is a realization that the probable future expansion of social media. Risks that exist in 

the expansion of the company through social media are something we have looked 

very carefully and have concluded that they face a balancing force tactical approach. 

The risks that arise in that acting as if you were the market leading company are very 

crucial. Although the advantage it gives if you succeed we have realized are very 

well be worth it. 

Suggestions for future research: Our proposal forfurther research is a more detaled 

research for how companies will be able to use social media in its future expansions 

in the market. We have in our thesis examined the possibilities and risks of social 

media. Therefore, we see that a thorough research in a way to deal with the problem 

that this presents as highly relevant for the real estate business. 

Contribution of the thesis: We have in our thesis examined the current situation 

concerning Social Media in the real estate business. We have developed todays 

problems and discuss whether these can be resolved for the future. Thus, we believe 

that this thesis may well serve as a basis for future development of Social Media in 

the real estate business. 

Key words: Social Media, Sales, Customer focus, Facebook, Twitter, Web 2.0, Real 

Estate   
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1. INLEDNING 

Detta kapitel avser att ge en förståelse för hur vi kommit fram till vårt ämne. Vidare 

ämnar vi att förklara våra resonemang för att sedan fortsätta med de frågor som 

uppkommit och lett till vårt slutliga syfte. Avslutningsvis är tanken att ge läsaren en 

överblick över hur uppsatsens disposition är upplagd. 

De sociala mediernas betydelse har de senare åren fått en allt större inverkan på hur 

företag och branscher arbetar med dessa. Från att tidigare endast varit något som 

användes privat så har fler och fler företag och branscher börjat använda sig av dessa 

medier. Företagen som använder dessa medier är spridda och även anledningarna till att 

de valt att använda eller inte använda sig av dessa skiljer sig åt.  

Mäklarbranschen är en bransch som vi anser på ett bra sätt skulle kunna dra stora 

fördelar av att använda sig av sociala medier för att marknadsföra sig och kommunicera 

med kunder. Samtidigt som dessa möjligheter finns är mäklarbranschen en bransch som 

utmärker sig genom att var traditionsbunden, något som märks då det för många kunder 

fortfarande är viktigt att annonsen för fastigheten ligger i den lokala tidningen.  

År 1998 startades Hemnet som en gemensam marknadsföringskanal på Internet där 

fastighetsmäklare annonserar sina objekt, Hemnet har växt till att numera ha över en 

miljon unika besökare varje vecka
1
. Detta gör att de absolut flesta objekten 

marknadsförs via Internet, både via Hemnet, samt mäklarföretagets egen hemsida. Att 

använda Internet som marknadsföringskanal är väl inarbetat hos kunderna.  

Då de sociala medierna är plattformar där företagen på ett enkelt och billigt eller till och 

med gratis sätt kan nå en stor mäng kunder så är det en kanal som borde vara intressant 

för många företag att synas i. Det problemet som vi ser med att synas i dessa 

sammanhang är att det bland vissa kunder och kundgrupper kan ses som oseriöst att 

synas och använda dessa medier, något som då skulle få motsatt effekt mot var det var 

tänkt.  

  

                                                 
1
 (Hemnet, 2010) 
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1.1 Bakgrund: 

I dagens samhälle får de så kallade sociala medierna allt mer utrymme. Sociala medier 

betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i: 

Internetforum – Öppna internetplatser där du ger ut material som alla delar av samhället 

kan ta del av. Många av dessa forum kräver en profil vilket gör att du som skapare har 

exklusivt ansvar och möjlighet till uppdatering ensam. 

Bloggar – en form av elektronisk dagbok som uppdateras online. Detta är något som 

blivit alltmer vanligt bland företag där de har möjligheten att uppdatera sina kunder etc. 

på en daglig basis. 

Wikier – en interaktiv sida som en person under delat ansvar med andra kan skapa och 

uppdatera till exempel Wikipedia. Här har alltså i princip vem som helst möjlighet att gå 

in och redigera material som lagts upp vilket gör att trovärdigheten lätt kan ifrågasättas. 

De största aktörerna har dock så pass kontinuerligt underhåll att många inte hinner läsa 

material som inte godkänts av skaparna. 

Poddradio – en funktion som tillåter dig att dela med dig av ljudfiler online och 

artikelkommentarer, läsarna får chansen att kommentera publicerat material för att på så 

sätt ge publiceraren feedback.  

Framförallt internetsidor med syfte att sprida information på ett snabbt och smidigt sätt 

har blivit alltmer populärt bland företag och organisationer. Dessa sociala plattformar 

ger möjlighet att marknadsföra ditt företag till allmän beskådning.  

Vi har fastnat för detta ämne i och med att detta blir allt vanligare och mer accepterat att 

använda sig av i fastighetsmäklarbranschen. Framförallt kommer vi att koncentrera oss 

på internetsidor som Facebook, Twitter och onlinebloggar. Sättet marknadsför sig på via 

dessa sidor heter Viral Marknadsföring
2
 eller ”mun-till-öra”-metoden. Möjligheten att 

publicera ett budskap, tjänst eller produkt som är unik att den sprider sig runt via 

bekantskapskretsar just på grund av att den är intresseväckande för en stor andel av 

sidutövarna.  

                                                 
2
 (Kotler, 2005) Sid 149 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetforum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Artikelkommentarer&action=edit&redlink=1
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Vidare har vi insett vikten av att avgränsa sig när vi väl har kommit fram till val av 

ämne
3
. Därför har vi valt att titta närmare på om det verkligen kommer att bli accepterat 

av allmänheten med sociala medier eller om det anses oprofessionellt? Vidare finns en 

möjlighet att ställa sig frågande till om detta är en generationsfråga som blivit ifrågasatt 

just på grund av att samhället är inne i en generationsväxling i förhållande till dessa 

användningsområden? 

1.2 Introduktion 

Uppsatsen räknas som en del av examensarbetet för en ekonomie kandidatexamen. 

Uppsatsen är skriven vid Högskolan i Gävle med Jonas Kågström som handledare. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är dels att ta reda på hur olika fastighetsmäklarföretag 

använder sig av sociala medier och hur användandet skiljer sig åt mellan olika företag, 

samt vad de anser om möjligheterna och riskerna med att använda social medier. Vidare 

ämnar vi att undersöka hur samhället i sig ser på användningen av sociala medier med 

hänsyn till de aspekter som blir berörda, som marknadsföring, kundfokus och 

försäljning. För att illustrera detta kommer vi att arbete med hjälp av följande modell. 

                                                 
3
 (Bell, 2006) Sid 38 

Marknadsföring

KundfokusFörsäljning

Figur 1 
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Hög försäljning

Försäljningspåverkan

Låg försäljning

Anseende

 

Således ämnar vi arbete med dessa komponenter i relation till varandra och se hur dessa 

påverkar varandra i olika situationer relaterat till fastighetsmäklarbranschen. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Är sociala medier gångbart inom fastighetsmäklarbranschen? 

 Bör sociala medier anpassas för att passa företag inom 

fastighetsmäklarbranschen? 

 Finns det några specifika fördelar inom fastighetsmäklarbranschen som kan 

utnyttjas genom att använda sociala medier? 

 Finns det några specifika nackdelar inom fastighetsmäklarbranschen som de 

riskeras att råka ut för genom att använda sociala medier? 

 Hur väl förberedda verkar fastighetsmäklarbranschen i Sverige vara, baserat på 

de intervjuer vi har gjort med företrädare? 

Syftet är således att undersöka följande frågor för att bilda oss en uppfattning av hur de 

sociala medierna bör anpassas inom fastighetsmäklarbranschen. 

Dessa komponenter utgör vår hypotes, vi ämnar därför undersöka hur de kommer 

påverka varandra genom företagens användande av sociala medier. Vi kommer 

presentera detta mer utförligt i kapitel 3.4. 

Figur 2 
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1.5 Avgränsning 

Vi kommer att begränsa oss till att intervjua de personer på respektive mäklarföretag 

som har ansvar för dessa områden i företaget för att på så sätt vara säker på att få fram 

relevant information och minska risken att resultaten skiljer sig på grund av regionala 

skillnader exempelvis.  

1.6 Disposition 

 

  

Kapitel 2 - Metod

I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått till väga för att genomföra denna uppsats samt vilka 
undersökningsmetoder vi har använt. Vi kommer även att redogöra för tillförlitligheten och källkritik 

mot de metoder som vi har använt oss av.

Kapitel 3 – Teori

I följande kapitel avser vi presentera de teorier vi söker ta stöd av i vårt arbete. De olika teorierna 
kommer att jämföras och granskas kritiskt för att således resultera i ett tillfredställande stöd för våra 

slutsatser. 

Kapitel 4 - Empiri

I följande kapitel ämnar vi tolka de teorier vi undersökt samt att analysera dem med ett kritiskt 
granskande. Vidare ämnar vi implementera vår egen hypotes i ett forskande syfte kopplat till våra 

slutsatser. 

Kapitel 5 - Analys

I detta avsnitt ges en mer personlig reflektion av vad vi har kommit fram till i empiri och teori. Således 
kommer följande avsnitt att ha en mer kumulativ aspekt.

Kapitel 6 - Förslag på vidare forskning

I detta avsnitt ger vi tips på vidare forskning som vi anser kan vara av intresse att göra inom detta 
ämne
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2. METOD 

I metodkapitlet beskriver vi hur vi har gått till väga för att genomföra denna uppsats 

samt vilka undersökningsmetoder vi har använt. Vi kommer även att redogöra för 

tillförlitligheten och källkritik mot de metoder som vi har använt oss av. 

2.1 Val av uppsatsämne 

De sociala mediernas påverkan av fastighetsmäklarföretag är vad vi har valt att skriva 

om. Efter att egentligen har startat arbetet utanför skolan, på så sätt att vi diskuterade 

vad vi ville skriva om innan vi tog ett beslut, hade vi fått tillräckligt med underlag för 

att starta. Vi insåg relativt tidigt att det inte var någon idé att starta arbetet innan vi var 

på det klara med vad vi ville uppnå med vårt arbete. Detta är något som Judith Bell tar 

upp som ett vanligt förekommande misstag bland forskande studenter
4
. I ärlighetens 

namn är detta något som på sätt och vis ligger lite utanför de ämnen vi har fördjupat oss 

i under vår studietid. På det stora hela berör det dock vårt ämnesval som vi utbildar oss 

mot. Dessutom har vi i våra privatliv insett att sociala medier är något som växer med 

imponerande fart. Vi har fastnat för ämnet sociala medier i och med att det blir allt 

vanligare och mer accepterat att använda sig av i fastighetsmäklarbranschen. 

Framförallt kommer vi att koncentrera oss på internetsidor som Facebook, Twitter och 

onlinebloggar. Sättet företag marknadsför sig på via dessa sidor heter Viral 

Marknadsföring
5
 eller ”mun-till-öra”-metoden. Företag publicerar ett budskap, tjänst 

eller produkt som är så unik att den sprider sig runt via bekantskapskretsar just på grund 

av att den är intresseväckande för en stor andel av sidutövarna. 

2.2 Induktion, deduktion och abduktion 

Inom vetenskapliga arbeten är ett av de centrala problemen att relatera teori och empiri 

till varandra. De tre begrepp som nämns för att relatera teori till empiri är deduktion, 

induktion och abduktion
6
. I följande avsnitt kommer vi kortfattat att ge en förklaring av 

dessa tre begrepp för att således klargöra det synsätt som använts under arbetets gång. 

Vi har således beslutat oss att använda en metod som ligger närmast abduktion. 

                                                 
4
 (Bell, 2006) Sid 37 

5
 (Kotler, 2005) Sid 149 

6
 (Patel & Davidsson, 2003) Sid 23 
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2.2.1 Deduktion 

När forskning sker med ett deduktivt synsätt utgår forskaren från allmänna principer 

och teorier för att dra slutsatser om specifika företeelser. Forskaren börjar med att 

undersöka den teori som redan innan finns tillgänglig och försöker därifrån härleda 

hypoteser. Dessa hypoteser prövas sedan empiriskt i det specifika fallet som ska 

undersökas av forskaren. Eftersom utgångspunkten tas från befintlig teori antas 

objektiviteten i forskningen stärkas då den till mindre grad blir färgad av subjektiva 

uppfattningar av den enskilda forskaren. Risken ligger i att nya rön inte upptäcks då 

allting utgår från befintlig forskning.
7
 

2.2.2 Induktion 

En forskare som arbetar induktivt arbetar mer eller mindre tvärtemot från den som 

arbetar med ett deduktivt synsätt. Här utgår inte forskaren från en tidigare fastställd 

teori, utan studerar sitt forskningsobjekt och utifrån att formulera en teori. Eftersom 

forskaren här utvecklar sin teori baserat på ett empiriskt underlag finns det risk att 

resultatet är baserat på en speciell tidpunkt eller situation.
8
 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion kan ses som ett mellanting mellan deduktion och induktion, då den använder 

delar utifrån bägge. I abduktion utgår forskaren från ett enskilt fall och utifrån detta 

formuleras ett hypotetiskt mönster som kan förklara det specifika fallet. Efter att detta 

mönster har formulerats går forskaren vidare och prövar detta på nya fall, forskaren kan 

då ta den ursprungliga teorin och utvidga den och göra den mer generell. På detta sätt 

blir den första delen i forskarens arbete induktivt och i den andra delen tar arbetet mer 

formen av att bli deduktivt. Risken med detta arbetssätt är det faktum att forskaren 

troligtvis inte är helt förutsättningslös när forskningen startar. Forskaren riskerar då att 

omedvetet välja sitt studieobjekt utifrån tidigare erfarenhet och dessutom formulera en 

teori som utesluter alternativa tolkningar.
9
 

 

  

                                                 
7
 (Patel & Davidsson, 2003) Sid 23 

8
 (Patel & Davidsson, 2003) Sid 24 

9
 (Patel & Davidsson, 2003) Sid 24 
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Figur 3 

2.3 Validitet och reliabilitet 

En risk samt ett problem under arbetet är operationalisering, vilket innebär att forskaren 

överför teoretiska föreställningar i form av modeller och begrepp till de empiriska 

observationerna. Två viktiga begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet.
10

 

2.3.1 Validitet 

Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som undersökningen 

avser att mäta och att utredningen ska ge ett besked om detta. Det finns två olika typer 

av validitet Inre validitet och Yttre validitet och det är viktigt att skilja dessa två åt. 

Inre validitet innebär att forskaren undersöker likheterna mellan begreppen och de 

mätbara definitionerna av den, forskaren behöver inte samla in empiriska data.  

Yttre validitet avser överensstämmelsen mellan det mätvärde forskaren får när han 

använt sig av en operationell definition och verkligheten. Den yttre validitet är 

oberoende av den inre validiteten och för att kunna bedöma den måste det finnas 

kännedom om hur det empiriska materialet har samlats in.
11

 

2.3.2 Reliabilitet 

Validiteten är beroende på vad som mäts, medan reliabiliteten är beroende på hur det 

mäts. Om måtten är dåligt eller felaktigt utförda spelar det ingen roll om resultatet är 

tillfredställande då det ändå kommer uppstå felaktigheter. Det viktiga för att hålla en 

hög reliabilitet är att de undersökningar som har gjorts under arbetets gång skall kunna 
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upprepas av andra forskare med samma angreppssätt och att dessa då ska få fram 

samma resultat.
12

 

2.4 Val av respondenter 

Vid valet av respondenter har vi valt att begränsa oss till tre personer från olika 

mäklarföretag som arbetar, samt har ansvar för hur de arbetar med sociala medier. För 

att kunna få en så pass korrekt och sammanställd bild som möjligt av företagens 

inställning och arbete inom området. Vi anser att om vi i detta läge intervjuar enskilda 

mäklare finns det risk att deras personliga åsikter genomsyrar svaren och ger en skev 

bild av hur företaget ser på sociala medier. 

2.5 Vetenskapsideal och metodval 

När forskare skriver ett vetenskapligt arbete är det givet att forskaren ska hålla detta 

inom vissa uppställda ramar. Två utav dessa ramar som vi valt att arbeta med är 

hermeneutik
13

 och positivism
14

. Den förstnämnda av dessa två ska ligga som grund för 

den kvalitativa metodteorin. Här anses frågeställningarna växa och utvecklas med 

arbetets gång, ju mer utredning som sker kring frågeställningarna desto mer kommer 

dessa teorier att förändras. Positivismen däremot anses ligga som grund för den 

kvantitativa metodteorin, här arbetar forskaren med att observera mätbära företeelser.   

2.5.1 Hermeneutik 

Vi kommer att använda det hermeneutiska förhållningssättet i vår uppsats i och med att 

vår empiriska studie ska sätta oss in i olika situationer som vi ämnar analysera på ett 

djupare plan. För att kunna genomföra detta krävs en djupare förståelse för att kunna 

analysera våra resultat utifrån våra undersökningar. 

Vi har valt att se på hermeneutiken som en rak motsats till vad positivismen är grundat 

på enligt vad Runa Patel & Bo Davidson kommer fram till i sin litteratur
15

. De tar upp 

Hermeneutiken som ett arbetssätt där forskaren studerar, tolkar och söker förståelse för 

grundförutsättningarna för den mänskliga existensen. Därmed kommer vår roll när vi 

studerar ur ett hermeneutiskt perspektiv att ge oss möjligheten att vara öppen, subjektiv 

och engagerad när vi söker vägar att tolka vår empiri. 

                                                 
12

 (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Sid 61 
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Vidare har vi studerat Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad som även anser att det 

huvudsakliga syftet med hermeneutiken är att tolka och förstå. Anledningen till att detta 

ligger som grund för den kvalitativa metodteorin är att detta, enligt dem, ses som 

samlingsbegrepp för detta forskningsideal. Vidare tar de även upp att det inte alltid är 

lätt att skilja på faktaomdömen och värdeomdömen vilket ökar förståelsen för vikten av 

att söka nämnda djup och analysera detta.
 16

 

Rent konkret finns det enligt Lundahl & Skärvad sju grundbultar att ta hänsyn till vid 

när man använder sig av kvalitativ undersökning: 

1. Dessa studier utgår från det människor sagt, skrivit, tänkt och gjort. Även beslut 

som människor tar och dess handlingar i form av byggnader, produkter, 

värdering och symboler. Människans handlingar blir således resultaten av dess 

beslut. 

2. I och med att undersökaren vill förstå motiv, innebörd, betydelse etc. krävs det 

att du ser saker genom de studerande aktörernas ögon samt beskriva och 

uttrycka händelser utifrån de studerandes perspektiv. 

3. I och med förförståelsen, att alla tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter är 

det viktigt att vara medveten om att perspektivet styr tolkningen och hur detta 

går till. Därför bör du alltid utgå från olika perspektiv. 

4. För att det ska vara möjligt att förstå hur individer tolkar individuellt utifrån sig 

själv är det viktigt att vara noga och bygga upp detaljerade beskrivningar av den 

sociala miljön. På så sätt får du en djupare förståelse för individens följd av 

denna tolkning. 

5. Det gäller att ta hänsyn till hur fenomenet du undersöker utvecklas och förändras 

över tiden, därav vikten av hänsyn till förlopp och process. 

6. Även om det är viktigt att vara väl förberedd och ha en solid utstuderad grund att 

utgå från i din forskning måste du vara medveten om eventuella förändringar i 

problemställning, metoder och angreppssätt under arbetets gång. 

7. Det gäller även att pröva teori under informationsinsamlingens gång och inte 

vara fast i sitt val av teori och begrepp som framställs innan fältarbetet.
17
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Det som kännetecknar kvalitativa undersökningar ämnar studier med syfte att skapa 

resultat och slutsatser med hjälp av analys och data med kvalitativ karaktär. Individer 

och grupper av individer är vad som anses vara studieobjekten i denna typ av 

undersökningar. Lundahl & Skärvad tar upp att själva syftet handlar om att beskriva, 

analysera och förstå beteendet hos individer och grupper relaterat till dem som studeras.
 

Undersökaren söker förståelse för hur människan upplever sig själv, sin tillvaro, sin 

omgivning och sammanhanget i vilket den ingår. Vidare tas upp hur världen uppfattas 

vara, inte hur den egentligen är. Hur den tolkas med ett hermeneutiskt uttryck. Dessa 

tolkningar görs för att få en djupare förståelse för individernas beteende, handlingar och 

val.
 18

 

2.5.2 Positivism 

Vi kommer att utgå från den kvalitativa metodteorin och hermeneutik vilket resulterar i 

att vi inte kommer att gå djupare in på den kvantitativa metodteorin och positivismen. 

Värt att poängtera utifrån vad som sagts ovan är att positivismens huvudsyfte är att ta 

avstånd ifrån allt som inte är verkligt och iakttagbart. Detta är något som Lundahal och 

Skärvad tar upp vilket stärker skillnaden på dessa två forskningstekniker. Vidare ska 

endast det som går att iakttaga vara objekt för vetenskapen (empirism), därför ska 

vetenskapliga utsagor kunna styrkas med empiriska uppgifter. De som förespråkar 

positivismen menar på att allt vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter den så 

kallade ”enhetliga vetenskapliga metoden”. Därför skall orsak-verkan-samband vara det 

vetenskapliga målet vid forskning, dessutom att finna generaliserbara 

kausalitetssamband. Detta tas upp som ett viktigt mål, att hitta lagbundenheter inom 

samhällsvetenskapen. Slutligen är det värt att nämna vikten av att kunna skilja mellan 

fakta och värderingar vid en positivistisk vetenskapsteoretisk syn.
 19

   

2.6 Intervjumetod 

För att få det bästa och mest pålitliga resultatet när forskaren använder sig av intervjuer 

och enkäter gäller det att noggrant kontrollera att de frågor forskaren ställer är lämpliga 

och att han ställer dem till rätt personer. Bland det viktigaste att ta hänsyn till är 

upplägget, ska det vara en formell intervju, ska intervjupersonen få veta frågorna innan, 

eller ska forskaren sända ut enkäter som personerna får svara på?  
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Det finns fördelar och nackdelar med alla dessa varianter, ska forskaren göra formella 

intervjuer kommer detta troligtvis att ta lång tid att genomföra, samtidigt kan forskaren 

ofta få svar på komplexa frågor som det dessutom kan göras uppföljning på i efterhand. 

Väljer forskaren istället att sända ut enkäter är den tiden det tar att skicka ut dessa inte 

speciellt lång, men det finns alltid en risk att det tar lång tid att få in svaren och 

svarsfrekvensen kan vara låg. Fördelarna är däremot att det går att få helt anonyma svar 

och forskaren får svar på exakt samma frågor av alla som har besvarat enkäten.
20

 

För att kunna få ett tillräckligt säkert resultat är det även viktigt att avgöra hur 

standardiserade frågorna ska vara, hur fria de ska vara för tolkning, samt i vilken 

ordning de ska ställas till intervjupersonen.
21

 

Efter att ha studerat vår problemformulering bestämde vi oss för att vi skulle rikta in oss 

på en smalare grupp respondenter än den vad som kan anses som praxis i dessa 

sammanhang. I och med detta riktade vi in oss på personer som inte bara arbetar i just 

fastighetsmäklarbranschen, utan till dem som specialiserar sig inom just sociala medier. 

Därmed riktade vi in oss till marknadsföringsansvariga på fastighetsmäklarkedjor. Vi 

ämnar intervjua företag som skiljer sig från varandra för att få till en spridning i 

undersökningen.  

Vi har således riktat in oss på en intervjumetod med karaktär av en kvalitativ 

undersökning. Detta gjorde vi genom att förbereda frågor med utrymme för tolkning 

och utveckling från respondenternas sida. Vi använde oss av öppna frågor vilket 

resulterade i att vi fick en större förståelse för hur de resonerade på varje enskilt företag.  
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3. TEORI 

I följande kapitel avser vi presentera de teorier vi söker ta stöd av i vårt arbete. De olika 

teorierna kommer att jämföras och granskas kritiskt för att således resultera i ett 

tillfredställande stöd för våra slutsatser. 

3.1 Förtroendebaserad försäljning enligt Green 
Inom försäljning finns det mängder av teorier som läggs fram av forskare och det är inte 

möjligt att göra en jämförelse på alla för att se vilken som egentligen ”är bäst”, men när 

vi pratar om en sådan typ av försäljningsprocess som finns inom 

fastighetsmäklarbranschen är förtroendet en viktig del. Inom förtroendebaserad 

försäljning är Charles H. Greens bok Trust based selling vi värderar högt, vi kommer 

därför här att ge en sammanställning av det som Green kallar förtroendeprocessen (The 

trust creation process)
22

. Det gör vi för att vi anser det vara en viktig del inom denna typ 

av försäljning och för att senare kunna jämföra Greens modell med de teorier vi har fått 

fram när det gäller marknadsföring inom sociala medier. Detta för att se om det 

fortfarande är samma teorier och värderingar som gäller inom sociala medier, som inom 

den traditionella marknadsföringen Green skriver om. 

 

Figur 4 

3.1.1 Engage 

I detta första steg gäller det att hitta något som intresserar och engagerar köparen, detta 

görs genom att prata om något som är av intresse för denne, går denna inledning bra är 

det betydligt enklare att fortsätta och lyckas med det säljaren senare försöker med. 

Genom att lyckas med detta får säljaren enligt Green 4st resultat: 
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1. Säljaren identifierar ett gemensamt intresse mellan säljaren och kunden 

2. Säljaren visar kunden att säljaren gjort din hemläxa 

3. Säljaren visar kunden att säljaren inte är rädd att ge sina synpunkter 

4. Säljaren visar på kundfokus och att säljaren inte fokuserar på dig själv
23

 

Det gäller här att inte komma med vaga och oklara frågor till kunden som egentligen 

inte säger någonting, utan det gäller att ha en agenda redan från ruta ett som säljaren 

sedan ska kunna följa under hela säljprocessen. Sådana frågor som kan vara bra att 

ställa kan vara sådan som ”-I er bransch blir det viktigare och viktigare med kundvård, 

hur hanterar ni det?” eller ”- Jag antar att kvaliteten är viktig i ert arbete, hur arbetar 

ni med det idag?   

Det är viktigt att det är säljaren och inte kunden som tar första steget, precis som Green 

säger kan inte kunden starta en förtroendeprocess, utan det är säljaren som måste 

erbjuda något av värde för att kunna starta den.
24

 

Riskerna i detta skede är att säljaren inte håller fokus på kunden utan att säljaren faller 

tillbaka på sig själv och vad denne kan göra för kunden istället för att diskutera vad det 

kan vara som kunden behöver ha hjälp med. Ett annat vanligt fel är också att säljaren 

börjar prata om sig själv och det företag han kommer ifrån, även om detta självklart kan 

vara viktigt för kunden att veta, är inte detta det läge där denne bör ta fram detta. 

3.1.2 Listen 

Nästa steg är ”listen” eller lyssna, i detta skede är det just detta som är viktigt, att lyssna 

på kunden för att således få reda på vad denne är ute efter, har för problem och 

önskemål. Det spelar ingen roll hur bra frågor denne ställt i den första delen av 

processen om denne sedan inte kommer att lyssna på vad kunden har att säga om detta.   

Ett bra sätt att visa kunden att säljaren lyssnar är att ställa öppna frågor och sen ta in 

dessa svar i kontexten med en följdfråga.  Även om det som tidigare sagts är det viktigt 

att vara tyst och låta kunde prata är det ändå viktigt att visa kunden att du lyssnar och 

”hänger med” genom att bekräfta saker som han säger ”- Det kan inte ha varit lätt” Det 
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gäller som Green säger att förtjäna rätten att ha rätt, detta gör du genom att lyssna på 

kunden.
25

 

3.1.3 Frame 

Det tredje steget i processen är ”Framing”. Det är här som säljaren sammanfattar det 

som är själva grundproblemet. Här är det väldigt bra att ”tänka högt” eftersom det kan 

bli helt fel om säljaren försöker sammanfatta själv, det gäller att kunden är med. Skulle 

du försöka sammanfatta själv och misslyckas med att se samma problem som kunden 

gör, tappar denne väldigt lätt all trovärdighet och kunden kommer inte att vara nöjd. Bra 

frågor att ställa i detta läge enigt Green kan vara sådana som ” – Det här låter mer som 

ett tillverkningsproblem och inte ett marknadsföringsproblem” eller ”Det låter som att 

det är låg bandbredd som är det primära problemet för er, inte tillverkningshastigheten, 

stämmer detta?”
26

 Således får denna kunden själv fylla ut problemet, något denne  inte 

skulle ha gjort om säljaren direkt sade till denne att ”- Detta är ett IT-problem ” Detta 

skapar en dialog som i sin tur ökar förståelsen mellan säljaren och kunden vilket gör att 

kunden får ett förtroende för säljaren och att denne kommer att lyssna på säljaren och 

hans  idéer, säljaren har förtjänat rätten att ha rätt.  

3.1.4 Envision 

Ett vanligt fel som många säljare gör är att missa just detta avsnitt, de går direkt på 

avslut. Detta avsnitt är viktigt eftersom det är här som du som säljare har möjlighet att 

få kunden att inse hur det kommer att bli om han väljer att köpa din produkt eller tjänst.  

Green talar om att det gäller att få kunden att ”äga” utkomsten av försäljningen
27

.  Det 

gäller att ha konkreta detaljer att både du och kunden på ett enkelt sätt kan se framför er 

hur det kommer att bli. Det kan vara enkla saker som att ”- Om detta genomförs 

kommer ni behöva sätta in skrivbord längs den där väggen” eller ”Tänk om 3månader 

när ni ligger på stranden i Thailand med en varsin drink i handen, det kommer väl vara 

härligt?” . 

Risken och det som många gör fel här är att de är för otydliga. Det gäller att skapa en 

tydlig bild åt kunden som denne kan associera med något positivt. Den ska dessutom 

inte innehålla en handlingsplan för hur denne ska nå dit utan det är själva resultatet som 

kunden ska kunna se framför sig i detta läge. 
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3.1.5 Commit 

Detta sista steg är enligt Green också det enda steget som hanterar specifika handlingar. 

Det viktiga här är att komma till avslut tillsammans med kunden, genom att ”tvinga” 

bägge parter att se vad som måste göras för att ge värde av försäljningen
28

. Det gäller 

som säljare här att leda utan att köra över kunden, bra frågor att ställa kan vara t.ex. 

”Ok, det låter som att vi har en överenskommelse här, ska vi gå vidare eller är det 

något vi missat?”   

Här är det viktigt att säljaren har följt alla tidigare steg och lyssnat så att denne vet och 

känner att kunden är med på det hela, annars finns det en stor risk att säljaren tappar 

kunden här. Detta gäller även om säljaren har missat något av de tidigare stegen och 

försöker att komma till ett avslut för tidigt.  

3.1.6 Sammanfattning 

Alla dessa steg är viktiga och det är svår att säga att något av stegen är viktigare än 

något av den andra. Har säljaren missat något kan säljaren självklart vinna kunden ändå, 

men det blir mycket svårare för dig som säljare. Självkart kan det vara svårt att följa alla 

dessa punkter till punkt och pricka och det är heller inte det viktiga, det viktiga är att 

säljaren har dem i bakhuvudet och försöker att i så stor utsträckning som möjligt 

applicera dessa på säljprocessen. Känner säljaren att denne håller på att tappa kunden 

kan säljaren gå tillbaka i processen och se om det är något där säljaren har missat eller 

gjort dåligt och således kan denne få ett bra sätt att lyckas vinna tillbaka kunden som 

denne tidigare var på väg att tappa. 

3.2 Marknadsföring via sociala medier. 
År 2008 gjorde Salvatore Parise och Patrici J. Guinan, docenter från Babson College en 

stor undersökning, i undersökningen gjorde de 30 djupintervjuer med ledande personer 

inom marknadsföring, strategiskt arbete och IT
29

. Det gemensamma med dessa 

intervjupersoner var att de alla arbetade på organisationer som var tidiga att anpassa sig 

och utnyttja de nya möjligheterna med sociala medier. Intervjuerna gjordes för att 

undersöka hur dessa personer såg på marknadsföring inom det som kallas ”Web 2.0” 

vilket motsvarar det som vi i uppsatsen benämner som ”sociala medier” 
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 Är sociala medier gångbart inom fastighetsmäklarbranschen? 

 

 Bör sociala medier anpassas för att passa företag inom fastighetsmäklarbranschen? 

 

 Finns det några specifika fördelar inom fastighetsmäklarbranschen som kan utnyttjas 

genom att använda sociala medier? 

 

 Finns det några specifika nackdelar inom fastighetsmäklarbranschen som det 

riskeras att råka ut för genom att använda sociala medier? 

 

 Hur väl förberedda verkar fastighetsmäklarbranschen i Sverige vara, baserat på de 

intervjuer vi har gjort med företrädare? 

Efter deras intervjuer kom de fram till fyra stycken principer som var vägledande för 

dessa personer när det gällde marknadsföringen och det strategiska arbetet de utförde på 

de sociala medierna. Deras undersökning gjordes inte med någon specifik bransch i 

åtanke och de personer som intervjuades kom från vitt skilda branscher.  

Vi tänkte, med hänsyn till vårt syfte, utgå från Parise & Guinans resultat för att 

vidareutveckla dessa och anpassa undersökningen för att se hur de passar in i 

fastighetsmäklarbranschen. Detta kommer vi göra genom att utgå från Parise & Guinans 

resultat, tillsammans med de intervjusvar vi fått av de personer från branschen som vi 

har pratat med. Detta bör leda till en bild av hur deras resultat återspeglas i 

fastighetsmälarbranschen samt om det går att anpassa dessa. 

  

Figur 5 
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3.2.1 Sammanfattning av resultaten i ”Marketing using Web 2.0” 

Efter att författarna gjort undersökningen och sammanställt resultaten kom de fram till 

fyra teorier som var vägledande för personer som arbetar inom de positioner som 

ansvarar för marknadsföring och strategier för företag. Dessa teorier anser de vara 

vägledande inom ett stort antal branscher då de personer de intervjuade under 

undersökningens gång arbetade inom vitt skilda branscher som sjukvård, 

företagsrådgivning, detaljhandel med mera. Detta gör att undersökningen går att 

applicera på flera olika branscher och affärsområden. 

Nedan kommer en sammanfattning av de fyra teorier författarna kom fram till i 

undersökningen. 

3.2.1.1 #1 Låt dina kunder bidra till ditt marknadsföringsinnehåll. 

Den första teorin som forskarparet kommer fram till är den som de själva kallar ”Let 

your customers contribute to your marketing content” (Översatt: Låt dina kunder bidra 

till ditt marknadsföringsinnehåll) Med detta som underlag diskuterar de det som de 

kallar realtidskunden, det vill säga att genom den nya tekniken kan företagen nu ha en 

realtidsdialog med kunderna även om de inte finns på plats. Dessa konversationer ska 

underlätta långsiktiga relationer med nya och potentiella kunder
30

. De menar vidare att 

när kunder hela tiden blir bombarderade med reklam och nya produkter är det svårt att 

veta vilken reaktion kunden kommer att ha mot en ny produkt eller förändringar i en 

gammal. Genom sociala medier har företagen en större möjlighet att kommunicera med 

kunderna på ett sätt som tidigare inte var möjligt och det ger också kunderna möjlighet 

att redan i ett tidigt skede vara med i produktframtagningen, ge feedback med mera
31

. 

Ett exempel som de använder är ett företag som säljer gratulationskort och andra 

liknande gåvor, företaget har med lyckat resultat använt ett onlinecommunity för att 

undersöka idéer som de utvecklade. Konversationerna på communityn handlade om 

sådant som färger på gratulationskort samt vilka prisnivåer som är lämpliga på presenter 

till en skolavslutning. Medlemmarna kunde även ladda upp egna bilder vilket gav 

företaget i fråga en möjlighet att se vad för typer de var, vad de hade för livsstil, hobbys 

och behov. Enligt marknadsföringschefen på företaget gav communityn svar 50 % 

snabbare än de traditionella sätten att få fram samma information de tidigare hade gett. 
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De anger även att det som gav de mest intressanta insikterna var de som de fick fram då 

kunderna pratade med varandra.
32

 

3.2.1.2 #2 Fokusera på communityn, inte bara innehåll. 

Något som intervjupersonerna tryckte på var att användarvänliga system är viktiga för 

att få användare att utbyta kunskap mellan dem själva. Det ska finnas klara policys för 

hur bloggar, Wikier och forum ska användas, speciellt om det är en tredjepart som 

tillhandahåller tjänsterna.
33

  

Det är också viktigt att det finns en tydlig förmån för de användare som ska använda 

tjänsten, om inte de kommer ha någon nytta av den kommer de heller inte att använda 

sig av tjänsten. Det fungerar inte om personerna som besöker sidan bara är ute efter att 

få information och inte ge någon då kommer sidan inte att bli någon framgång. Här såg 

de intervjuade två saker som var viktiga för att lyckas med detta, det första var att det 

skulle finnas möjligheter för medlemmarna att kunna diskutera saker som inte 

nödvändigtvis hade med företaget eller deras produkter att göra. I exemplet ovan med 

gratulationskortsföretaget kunde medlemmarna även via bloggar dela privata saker och 

diskutera personliga problem och frågor som inte hade något med företagets produkter 

att göra.
34

 

Det andra de kom fram till var att använda incitament för att driva användarna 

fungerade mycket bra. Det angav både exempel där de som medverkade kunde få 

belöningar i form av presentkort och liknande produkter. Trots detta visade det sig att de 

flesta som var aktiva och medverkade mycket gjorde detta för att de kände en 

samhörighet med företaget och inte för att få något i gengäld. Erkännande av sina 

jämlika var också något som drev personerna i fråga, här användes som exempel ett 

community där de delade ut poäng beroende på hur bra personen i fråga gav ett 

hjälpfullt svar. Detta gjorde att de som medverkande fick ett erkännande och det gjorde 

dem mer motiverade. Av detta kom ytterligare en fördel och det var att besökare på 

sidan lättare kunde se vilka personer som var mest aktiva och var mest hjälpsamma 

vilket gjorde att deras status höjdes ytterligare.
35
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3.2.1.3 #3 Trovärdigheten är högre när det kommer från andra kunder. 

Majoriteten av de intervjuade använde kontrollerade eller företagssponsrade miljöer för 

deras kommunikation med kunderna, de var dock överens om att användargenererat 

marknadsföringsmaterial utanför företagets kontroll spelade en viktigare och viktigare 

roll i deras marknadsföringsstrategi. Det kunde vara i hemmavideos där företagets 

produkter syntes eller nämndes, bloggar där kunderna gav sina synpunkter på 

produkterna företaget sålde eller på shoppingsidor där potentiella kunder kunde dela 

med sig av erfarenheter samt ge tips och råd till andra kunder.
36

 

Marknadsföringsansvariga menade att denna typ av användargenererat innehåll ger en 

ökad risk för produkten och dess varumärke eftersom det är konsumenterna och inte 

företaget själva som utformade hur produkten skulle framställas på marknadsplatsen. 

Nästan alla var dock överrens om att dessa metoder var här för att stanna och att det var 

viktigt att istället för att motverka denna typ av innehåll gällde det att vara noga och att 

verkligen kontrollera innehållet samt att samarbeta och arbeta med kunderna.
37

 

När det gällde bloggar var de flesta även där överens om att det var viktigt att hålla koll 

på dessa för att se vart deras produkter nämndes och hur de nämndes. Genom detta kan 

ett företag se hur en produkt tas emot av allmänheten och därmed avgöra hur de 

utvecklar framtida produkter eller sätt att marknadsföra dem. En viktig del när det 

diskuteras om externa konsumentsidor är det som de i rapporten kallar ”influencers” 

(Svenska: Påverkare) Dessa påverkare är personer som har extra högt förtroende bland 

allmänheten och har en stor mängd personer som lyssnar och tar intryck efter vad dessa 

relativt få personer säger och tycker. Alla som registrerar sig på en sådan sida eller 

community har samma möjlighet att bidra med material, men i verkligheten är det ofta 

ett fåtal personer som står för en stor del av det publicerade materialet. Ett exempel som 

tas upp i rapporten är hemsidan Digg.com
38

 där 30 personer av totalt 900 000 

registrerade står för en tredjedel av alla inlägg som är postade på sidan.
39
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 (Parise & Guinan, 2008) Sid 4 
37

 (Parise & Guinan, 2008) Sid 4 
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 Digg.com är en engelskspråkig, användargenererad webbplats som startades i experimentell form av 

Kevin Rose, Owen Byrne, Ron Gorodetzky och Jay Adelson 2004. Webbplatsen är ett internetbaserat 

community som huvudsakligen förmedlar nyheter och artiklar med tyngd på teknik. 
39

 (Parise & Guinan, 2008) Sid 5 
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3.2.1.4 #4 Experimentera med digitala medier 

Att våga experimentera med olika digitala medier är något som en del av de intervjuade 

var rädda för då de kände att de förlorade kontrollen över materialet, men de mest 

effektiva ledarna såg istället möjligheterna med att experimentera för att hitta nya 

möjligheter längs marknadsföringskedjan. 

De tar upp flera olika sätt som deras företag har använt för att experimentera med 

sociala medier för att på detta sätt se vad som fungerar och inte fungerar med kunderna. 

Således kan du se vad som passar bäst för den målgrupp som just du vill påverka. 

Experimenterandet ska inte överdrivas men så länge det är något som leder till en 

utveckling är det ofta något som ses som positivt och även om inte just det specifika 

experimentet fungerar så kan det leda till något annat som fungerar bättre. 

3.2.1.5 Sammanfattning 

De fyra teorierna som Parise & Guinan kom fram till kan enligt oss sammanfattas i 

dessa fyra punkter: 

1. För att få långsiktiga relationer med nya och befintliga kunder, låt kunderna 

bidra med information och feedback till företaget. 

2. Om inte kunderna får ut något av tjänsten så kommer de inte att använda den. 

För att driva på användarna så är det bra med incitament som uppmuntrar detta. 

3. Kommer informationen om produkten eller tjänsten från andra kunder så ökar 

det trovärdigheten och istället för att motverka detta så gäller det att uppmuntra 

och övervaka för att få ut det mesta av det. 

4. Våga experimentera med olika media för att testa vad som fungerar bäst på den 

målgruppen du vill påverka. 

Vi ska undersöka hur dessa fyra punkter kan anpassas för att passa in i 

fastighetsmäklarbranschen samt vilka risker och problem de kan innebära med 

utgångspunkt i de svar vi fått i våra intervjuer med de personer inom 

fastighetsmäklarbranschen som vi anser vara tillräckligt långt fram i utvecklingen för att 

se vad dessa nya möjligheter innebär. 
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3.3 Möjligheter och risker med marknadsföring inom sociala medier 
Inom marknadsföring finns det alltid möjligheter och risker med allt som ett företag gör, 

kampanjer kan både lyckas och misslyckas. Den stora skillnaden i dagens samhälle och 

framförallt om dessa kampanjer görs inom sociala medier är att de har möjlighet att 

spridas fort mellan en stor mängd användare. Detta är något som är positivt och det som 

företag normalt strävar efter när de konstruerar sin kampanj marknadsför sig på detta 

sätt. Risken ligger dock i att om det skulle misslyckas kommer detta att spridas lika fort, 

eller ännu snabbare och även här till en stor mängd användare. 

Vi kommer här att visa på några av de mest lyckade och mest misslyckade försöken 

olika företag har gjort i dessa sociala medier och se vad det är som har gjort att de har 

lyckats eller misslyckats för att sedan kunna applicera dessa på de 

fastighetsmäklarföretag som vi har gjort intervjuerna med för att se vilka fallgropar de 

bör undvika för att lyckas. 

3.3.1 Lyckade kampanjer 

I följande kapitel ämnar vi ge läsaren en inblick i lyckade och misslyckade kampanjer 

för att således ge läsaren en förståelse i vad dessa kan resultera i. 

3.3.1.1 Blendtec ”Will it blend?” 

BlendTec är ett amerikanskt företag från Utah som har tillverkat och sålt köksmixers 

sedan 1975
40

. 2006 började företaget med en marknadsföringskampanj på Internet via 

sidan Youtube
41

 som gick ut på att vd:n och uppfinnaren av BlendTecs köksmixer, Tom 

Dickson demonstrerar hur deras köksmixer klarar av att mixa en blandning av olika 

föremål, med allt från golfbollar till telefoner. Jeff Robe som är 

marknadsföringsansvarig på Blendtec säger att tanken med filmerna var både att göra 

produkterna mer synliga för konsumenterna samtidigt som de vill visa att de sålde 

värdens starkaste köksmixer
42

. 

Dessa filmer blev snabbt en succé och började spridas mellan personer på Internet vilket 

var precis det som företaget hade hoppats på. George Wright, som är marknadsdirektör 
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 (BlendTec, 2010) 
41

 (YouTube, 2010) 
42

 (Carnell, 2009) 
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på BlendTec, säger i en intervju från 2007 (lite drygt ett år efter att kampanjen startat) 

att de då hade sett en försäljningsökning på över 500 % av deras produkter.
43

 

Idag (2010-05-14) har deras filmer setts av 113 278 840 personer och det är 277 785 

personer som prenumererar på deras filmer. Den film som har visats flest gånger är 

deras film där de kör en Iphone i köksmixern, den har setts 8 404 352 gånger.
44

  

Företaget efterfrågar löpande tips från kunder och andra på vad de ska försöka köra i 

deras köksmixers, detta gör att kunderna bidra med innehåll till marknadsföringen något 

som enligt Parise och Guinan är viktigt för att bygga en långsiktig relation med 

kunderna
45

. Eftersom det är kundernas förslag som de använder innebär det dessutom 

att de kommer att komma tillbaka för nästa film för att se om de har tagit tillvara på just 

den personens idé. Detta gör att kunderna kommer att känna sig mer delaktiga i 

företaget vilket enligt Palmer och Koenig-Lewis kan vara en risk, men i detta fallet har 

det alltid varit företaget som stått bakom budskapet vilket därmed borde göra att detta 

inte ger något problem för dem
46

. 

Detta visar att även om det är ett företag som i grunden inte tillverkar produkter som 

allmänheten ser som spännande eller intressanta kan få en stor genomslagskraft genom 

att utnyttja det faktum att det i sociala medier är lätt för folk att tipsa andra och skicka 

länkar till dem. Det viktiga är att göra något som är tillräckligt intressant och 

uppseendeväckande för att folk ska börja skicka dessa länkar till varandra och på så sätt 

får kampanjen ett eget liv. Även om folk knappast kommer att köpa någon av deras 

köksmixar för att stoppa ner en Iphone är det ett bra sätt att visa för potentiella kunder 

att om den klarar av det så klarar den också av allt annat som de kan tänkas behöva den 

till. Som Green säger är det viktigt att få kunden att se det värde han får för det priset 

han betalar
47

. 

3.3.1.2 IKEA 

När IKEA öppnade upp sitt nya varuhus i Malmö hösten 2009 startade de en kampanj 

på Facebook som gick ut på att de skapade en profil till varuhuschefen och under en 

tvåveckorsperiod laddade de upp 12 bilder från deras olika visningsrum och den som 
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 (Onirik, 2007) 
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 (YouTube, 2010) 
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 (Parise & Guinan, 2008) Sid 2 
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 (Palmer & Koenig-Lewis, 2009) Sid 2 
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 (Green, 2006) Sid 50 
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först taggade
48

 sig själv på någon av produkterna vann just den produkten. Denna 

kampanj hade flera saker som gjorde att den lyckades, det ena var att de gick ut med 

den på Facebook och folk då skickade vidare länken till sina vänner och kontakter, 

precis som en lyckad kampanj ska göra. Det som gjorde att denna blev extra lyckad var 

det faktum att taggning av bilder på Facebook är en av de populäraste funktionerna på 

Facebook och att när en av dina vänner har taggats i en bild, kommer alla den personens 

vänner att se det.
49

  

Detta innebär att när den första bilden lades upp och en person taggade sig på den 

spreds den bilden och därmed också kampanjen vidare till hela den personen kontaktnät, 

enligt Facebook själva så har den genomsnittliga användare 160st vänner i sitt 

kontaktnät
50

. Eftersom detta spreds snabbt och folk inte visste när de nya bilderna skulle 

läggas upp fick den nyskapade profilen mängder med besökare som då såg de bilder på 

visningsrummen IKEA hade lagt upp. Som företrädarna för den firma som skapat 

kampanjen sade efteråt ”Instead of people just looking at a banner with furniture we got 

people to personally promote IKEA”
51

. 

En del av denna kampanj utgjordes av att folk, precis som i BlendTecs fall, skickade 

länken vidare till bekanta. Denna kampanjs stora behållning var att om du ville vara 

med så blev du mer eller mindre ofrivilligt tvungen att sprida den vidare till dina 

vänner. De lyckades då att direkt få kunderna engagerade vilket enligt Green är bra 

eftersom du då visar att du har kundfokus och inte är fokuserad enbart på dig själv
52

. 

Om du inte taggade dig själv i bilden kunde du heller inte vinna något, vilket i sin tur 

gjorde att personerna i din kontaktlista också fick reda på kampanjen. IKEA började 

kampanjen, men det var användarna själva som såg till att det hela rullade på och gick 

framåt. 

                                                 
48

 Att ”tagga” betyder i detta fall att personen i fråga klickar på bilden och lägger in sitt namn i den. I 

Facebook och andra sociala medier görs detta normalt på bilder där personen i fråga faktiskt är med på 

bilden för att på så sätt sprida den vidare till andra som då kan se bilden. 
49

 När detta skrevs utgick vi ifrån det faktum att grundinställningen på Facebook är att allting ska vara 

öppet, enskilda användare kan välja att skydda sin profil så att inte andra kan se sådana saker. Detta är 

något vi inte har tagit hänsyn till i detta fall. 
50

 (Facebook, 2010) 
51

 (Tickner, 2010) 
52

 (Green, 2006) Sid 48 
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3.3.1.3. Zappos 

Företag som använder Twitter som marknadsföringskanal blir fler och fler, men när 

detta undersöks närmare är det ett företag som nämns betydligt oftare än andra när det 

handlar om företag som utnyttjar Twitter på bästa sätt och det är Zappos. Zappos är ett 

amerikanskt skoföretag som startades av Nick Swinmurn i San Fransisco 1999 och är 

inriktade på att sälja skor och andra kläder online. 

Precis som många andra företag använder de Twitter både för att marknadsföra 

företaget och för att kunna svara på frågor som kunder och andra ställer till dem via 

Twitter. Skillnaden mellan Zappos och många andra företag är att för det första så är det 

inte en speciell person som är ansvarig för att hålla på med detta utan alla anställda på 

företaget har ett eget konto som de använder.  

I en intervju med Zappos vd Tony Hsieh förklarar han att deras grundtanke inte är att 

använda mediet som en ren marknadsföringskanal utan att de ser det som ett sätt att få 

en mer personlig kontakt med deras kunder. Risken med att låta alla anställda använda 

mediet är att det är omöjligt att i förväg veta vad de kommer att skriva, det finns 

egentligen inget som hindrar en anställd från att skriva något som kan skada företaget. 

Detta är dock enligt Tony inget som varit något problem eftersom alla vet om att det de 

skriver kommer att synas öppet, och många av de anställdas tweets
53

 handlar om 

personliga saker och inte arbetet i sig. Han poängterar dock att det är viktigt att de 

anställda följer företagets grundvärderingar, men detta är något som gäller allting de gör 

och de har inget speciellt förhållandesätt till Twitter jämfört med vad de har när de 

kontaktar kunder via e-post eller telefon
54

. Totalt har Zappos 440st anställda som 

använder Twitter
55

 och inte helt oväntat är den som har flest personer som följer honom 

är vd:n Tony Hsieh som idag har 388 615st personer som följer hans inlägg
56

. 

Att låta alla anställda använda Twitter i företagets namn kan vara riskabelt då det är 

svårt att ha kontroll över vad som skrivs, men det kan också ge en stor fördel genom att 

företag både får många som kan skriva väl om företaget och svara på frågor som de kan 

få. Många kan dessutom se dessa inlägg och på så sätt få en mer personlig kontakt och 

syn på företaget i fråga. Detta ger också en större transparares, något som ökar 
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 ”Tweet” är benämningen på ett inlägg som en användare gör i Twitter. 
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 (Spencer, 2008) 
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 (Spencer, 2008) 
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 (Twitter, 2010) 
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förtroendet för kunderna
57

. Att visa att de anställda på företaget också är vanliga 

människor som gör samma saker som företagets kunder gör kan troligtvis göra att 

kunderna får ett större förtroende för företaget. 

3.3.2 Risker 

Även om det finns många bra exempel och fördelar med att som företag arbeta med 

kampanjer och liknande i sociala medier finns det som med all annan marknadsföring 

risker som följer med det hela. Vi kommer här ta upp några av dessa som vi anser kan 

vara av vikt för företag att tänka på, de är även valda på grund av att de är speciella 

problem som lättare uppkommer när företagen arbetar inom sociala medier.  

3.3.2.1 Kampanjen självdör 

Många kampanjer inom social medier börjar stort, bara för att efter ett tag få färre och 

färre uppdateringar på bloggen, färre twitterinlägg eller något annat beroende på vilket 

sätt företaget valt att marknadsföra sig. Om företaget är invant att använda sig av 

konventionella metoder för att marknadsföra sig kan det vara lätt att se 

marknadsföringen inom sociala medier som ”något man gör vid sidan om” och inte ger 

det tillräckligt med tid och energi. Enligt Darren Barefoot och Julie Szabo, författarna 

till boken Friends with benefits som tar upp hur företag bör marknadsföra sig inom 

sociala medier, beror hur lyckad en kampanj blir på företagets genuina intresse i att 

fånga upp gruppen och att vara en medlem i gemenskapen.
58

 

3.3.2.2 Bloggarna slår tillbaka 

Med den stora mängden människor som bloggar idag kommer det att finnas en risk att 

om företaget för något felaktigt eller dåligt resonemang som är av allmänhetens intresse 

kommer det troligtvis att skrivas om detta på diverse bloggar. Detta kan vara en särskild 

stor risk om du är ett relativt litet företag, eller inte tidigare har varit speciellt aktiv på 

nätet eftersom det då finns en risk att om någon söker i en sökmotor på företagsnamnet 

kommer bloggarna där de skrivs om företagets misstag kanske att dyka upp jämsides, 

eller till och med före ditt företags hemsida. 

Dessutom är det lätt att skapa en blogg för ett specifikt ämne av en privatperson som 

känner sig lurad eller missnöjd. Ett exempel på detta ifrån fastighetsmäklarbranschen är 
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den blogg som privatpersonen Christian Muda
59

 startade efter att han kände sig lurad av 

Erik Olsson fastighetsförmedling
60

. Nu är problemet mellan dem löst och sista inlägget 

på bloggen är daterat den 31:a mars 2010. Trots detta kommer bloggen upp 9:e plats vid 

en sökning i Google på ”ErikOlsson” den 17:e Maj 2010
61

. Detta gör att hela affären 

ligger uppe väl synlig för alla de som gör den sökningen, exakt hur mycket skada det 

gör är svårt att säga och beror mycket från fall till fall, men det visar att när en nyhet väl 

hamnat på Internet kan det ta väldigt lång tid innan den försvinner därifrån. 

3.3.2.3 The Streisand effect 

”The Streisand effect” kallas det fenomen som innebär när någon, antingen privatperson 

eller företag, försöker censurera något som har hamnat på Internet och detta slår tillbaka 

på dem genom att det då istället börjar spridas mer eller mindre okontrollerat. 

Namnet är taget från Barbara Streisand som 2003 försökte stämma en fotograf som 

medan att han fotograferade hela Californias kustlinje på en av fotografierna fick med 

Streisands hus. Streisand stämde då fotografen på 50miljoner dollar. Innan stämningen 

var det troligtvis väldigt få personer som hade uppmärksammat att huset fanns med i 

hörnet på en av de väldigt många bilder som var tagna. Efter att stämningsansökan blev 

inlämnad spred sig däremot nyheten snabbt och detta gjorde att fotografens hemsida 

fick över en miljon besökare på kort tid.
62

 

Det finns många exempel på liknande händelser och det gemensamma med alla är att 

något som troligtvis inte skulle ha fått speciellt stor uppmärksamhet innan börjar spridas 

via Internet och får ett eget liv och därmed sprids till en stor mängd människor. 
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Hög försäljning

Försäljningspåverkan

Låg försäljning

Anseende

3.4 Hypotes 

3.4.1 Försäljningspåverkningsmodell 

 

Vi har valt att studera våra insamlade data utifrån denna modell. För att inge er en 

förståelse för vad vi ämnar komma fram till med hjälp av denna kommer vi nedan att 

förklara detta. Följande del innehåller explorativa studier
63

 i och med att hypotesen 

framställs på ett kumulativt sätt. Detta i och med att hypotesens karaktär kommer att 

påverkas utifrån insamlat material. 

Denna typ av marknadsföring som sociala medier innebär är i dagsläget relativt 

outforskade. Vi ämnar göra en egen undersökning utifrån hur våra svar kommer att se ut 

från respondenterna. Vi anser att dessa fyra olika komponenter har ett samband och ska 

således undersöka detta. Vad vi vill ha besvarat med hjälp av vår figur är hur mycket 

försäljningen påverkas i förhållande till företagets tidigare försäljningsstatistik och om 

det finns sådan att undersöka. Vidare ställer vi oss frågande till huruvida anseendet av 

mäklarens arbete med hjälp av marknadsföring via sociala medier påverkas. Finns det 

fraktioner i samhället som ställer sig negativa till denna typ av marknadsföring? Innan 

vi påbörjade vår undersökning var vi på det klara med vad vi har att förvänta oss av vår 

studie. Vi tror att följande orsaker kommer att anges som negativ respons på denna typ 

av marknadsföring. Dessa kommer att presenteras nedan. 

                                                 
63

 (Skärvad & Lundahl, 1999) Sid 87 

Figur 6 
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Figur 7 

 

Figur 8 64 
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 Siffrorna är inhämtade från www.checkfacebook.com där Nick Gonzalez har sammanställt dessa. Nick 
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3.4.2 Demografiskt perspektiv 

I och med att denna typ av marknadsföring är relativt ung har den inte implementerats i 

alla ålderskretsar lika utbrett. Användaråldern på de typer av sociala plattformer vi har 

valt att studera har en klar åldersskillnad, även om det har jämnats ut markant de senaste 

åren. Enligt siffror för användande av Facebook i Sverige har vi en klar majoritet av 

användarna i åldersspannet 18 till 44 år om 69 procent. Antar vi vidare att användare 

under 18 år kan exkluderas som potentiella köpare och säljare har vi en total procentsats 

om 84 procent. Återigen har vi antagit att dessa användare över 44 år är mindre aktiva, 

även om en sådan generalisering knappast kan göras kvarstår dock faktum att en 

minoritet av användarna är över 44 år. Med detta sagt är det alltså en stor del av de 

aktiva på fastighetsbranschen som ej berörs av den sociala marknadsföringen via 

Facebook. Detta tror vi kommer att resultera i en känsla av utanförskap som kommer att 

slå tillbaka som negativ kritik från denna del av samhället. 

3.4.3 Geografiskt perspektiv 

Följande resonemang är helt och hållet spekulativt då vi ej kommer åt lokala spridningar 

av användandet av Facebook i Sverige. Vi är emellertid av den bestämda uppfattningen 

att Facebook har en större spridning i de tyngre befolkade delarna av landet. 

Exempelvis i stockholmsområdet bör Facebook vara mycket mer implementerat än i 

exempelvis Härjedalen. Således tror vi att svaren vi kommer att få visar på att 

marknadsföringen via denna typ av sociala medier kommer att framstå som mindre 

lönsam i nämnda områden.  

3.4.4 Genusperspektiv 

I och med att fördelningen mellan män och kvinnor är så pass snarlik känns detta som 

en mindre relevant aspekt, dock viktig att ta upp i sammanhanget. Fördelningen mellan 

män och kvinnor är 48 kontra 52 procent. Dessutom har vi ingen statistik på hur detta är 

fördelat mellan åldrar. Intressant ska dock bli om vi kommer att få någon respons kring 

detta resonemang. Finns det statistik inom något mäklarföretag som undersökt hur 

spridningen mellan män och kvinnors tillvägagångssätt för att inhämta information blir 

det en väldigt intressant aspekt att analysera. 
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3.4.5 Expansionsmodell 

Vi är av uppfattningen att sociala medier kommer att expandera inom en snar framtid. 

Omfattningen av denna expansion tror vi kommer att vara av betydande storlek vilket 

även flera av våra respondenter menar på, exempelvis John Ståhl från Notar som säger 

att ”Sociala medier är något som jag tror kommer bli starkare inom branschen”
65

. Med 

detta sagt ämnar vi således förklara denna expansion och vad det kommer att få för 

effekter. I dagsläget menar vi på att marknaden för sociala medier är en del av vad vi 

väljer att kalla för kundkommunikationen. Med kundkommunikation syftar vi på 

marknadsföring, försäljning och kundfokus samt hur dem påverkar varandra och vad det 

får för effekter. Figur 1 visar på hur dessa integrerar med varandra, vi ämnar således se 

hur sociala medier påverkar detta. De företag som redan anammar sociala medier väljer 

vi att kalla för medvetna företag. De företag som i motsats inte anammar dem ännu 

väljer vi därför att kalla för omedvetna företag. Området utanför kundkommunikationen 

symboliserar ett utrymme för misslyckande. Ett misslyckande som kan göras med 

hänsyn till det faktum att företag måste ha möjlighet att experimentera
66

. Även om ett 

företag experimenterar betyder inte det att man misslyckas, men det måste finnas med i 

beräkningarna att det kan resultera i ett misslyckande. Utan denna hänsyn finns inte 

utrymme att experimentera överhuvudtaget, då det knappast kan klassas som 

experiment. 
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Utifrån Figur 9 ämnar vi undersöka en framtida utveckling av sociala medier samt hur 

detta kommer att påverkas av dagens situation bland fastighetsmäklarföretag. Slutligen 

ämnar vi således presentera en modell för hur vi tror att marknaden kommer att se ut i 

framtiden med stöd från inhämtad data. 
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4. RESULTAT 

I följande kapitel ämnar vi tolka de teorier vi undersökt samt att analysera dem med ett 

kritiskt granskande. Vidare ämnar vi implementera vår egen hypotes i ett forskande 

syfte kopplat till våra slutsatser.  

 

4.1 Möjligheter och risker med sociala medier 

Adrian Palmer och Nicole Koenig-Lewis tar upp ett dilemma gällande sociala medier 

där de diskuterar möjligheten att segmentera utbudet av potentiella kunder/intressenter i 

och med sociala medier med hjälp av att se det hela över dels ett demografiskt 

perspektiv. Vidare menar de på att möjligheten att undersöka människors beteende och 

preferenser för att således finna den grupp av människor som de anser passa bäst in på 

produkten etc. Dessvärre uppstår problem då företag implementerar de sociala 

nätverken för att marknadsföra sig emot dem
67

. Detta är något som vi anser vara högst 

relevant i denna diskussion då vi ställt oss frågande kring på den kritik som kan uppstå i 

och med marknadsföring via sociala medier.  

De siffror vi presenterar i 3.1 visar på att en viss del av befolkningen inte nås med hjälp 

av en viss typ sociala medier. Dessa siffror är något vi valt att utgå från i det stora 

sammanhanget generellt, detta i och med att statistik av sociala medier inte går att 

komma åt. Detta resulterar egentligen i två problem, dels att delar av samhället ej har 

tillgång till information som sprids via sociala medier. Vidare ställer vi oss frågande till 

vad denna fraktions okunskap till denna information resulterar i. Utgår vi från att 

personer som inte använder sociala medier inte får tillgång till dem känner sig åsidosatta 

eller blir involverade i denna marknadsföring utan dess vetskap finns ett stort dilemma.  

För att sätta våra tankar i ett exempel är mäklarbranschen drabbad av problemen i och 

med att de mäklare vi pratat med inte söker personers godkännande för denna 

marknadsföring. Praxis inom branschen är att söka godkännande från säljare när det 

gäller vidare marknadsföring av objektet, dessutom vad gäller marknadsföring i 

tidningar etc. Sociala medier är däremot ingenting som mäklare söker godkännande för, 

utan de ser det mer som en bonus. Både för sig själva och säljare. 
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Vad gäller frasen ”all marknadsföring är bra marknadsföring” finns det 

meningsskiljaktigheter. Klienter som inte känner igen sig med sociala medier ställs 

således inför problemet att de känner sig överkörda. På så vis kommer den aktuella 

mäklarens anseende att påverkas då klienten uppenbarligen inte är nöjd med dennes 

arbete. I Figur 2 som vi presenterar kommer detta sedermera att leda till en minskad 

försäljning då ett negativt anseende påverkar försäljningen. Då är alltså frågan om 

mäklare inser riskerna som detta tillvägagångssätt kan medföra, och i dagsläget ser vi 

inte att denna medvetenhet finns inom branschen. 

Palmer och Koenig-Lewis resonerar även kring ett problem gällande företags intrång i 

sociala medier
68

. De menar på att människor som använder sig av sociala medier och då 

framförallt sociala nätverk, som Facebook, känner en gemenskap i den mån att 

människan kan känna sig som delägare. Därför kan ett intrång av ett företag mötas med 

negativ kritik. Vi menar på att denna negativa kritik som kan uppstå knappast bemöts 

öppet, framförallt inte i Sverige, däremot ligger det och gror. På så sätt genererar detta i 

det långa loppet med ett lägre anseende. 

Inom försäljning pratas det mycket om att arbeta för ett långsiktigt samarbete, vilket 

exempelvis Charles H. Green tar upp
69

. I mäklarbranschen är en affär klar i och med 

försäljningen, således kommer du troligen inte att göra fler affärer med dina kunder. 

Däremot är det viktigt att ha ett gott anseende, vilket medför att du som mäklare hela 

tiden måste tänka långsiktigt då en affär du gör påverkar ditt anseende inför nästa affär. 

Något som uppmärksammas i artikeln är huruvida ett företag har möjlighet att företaget 

får en större spridning på sina operativa och strategiska förmåner
70

. Vidare resonerar de 

hur de får tillgång till användarnas kommentarer och åsikter, och detta är någonting som 

vi ser som ett återkommande mönster hos de företag som vi pratat med. Exempelvis 

Twitter, som även tas upp i våra intervjuer, ses som ett utmärkt forum att se vad 

potentiella kunder har för åsikter för att kunna bearbeta inom företaget. 

Detta var något som våra respondenter menade var väldigt viktigt. Således kan man 

hitta missnöjda kunder för att kunna hjälpa dem och få dem att bli nöjda. ”Det positiva 

är att vi har fått kontakt med honom på Twitter och kan försöka reda ut problemet. Jag 
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har jobbat mycket med kundservice och är fast övertygad om att en negativ start kan 

sluta med något positivt och så har det varit hittills även om det inte är så många fall. 

Men ju mer vi arbetar med detta desto fler fall kommer det bli, det är ofrånkomligt men 

det slutar ofta positivt”
71

. Detta blir således ett sätt att vända något negativt till något 

positivt med hjälp av de sociala medierna precis som författarna av artikeln tar upp. 

Slutligen vill vi påpeka att denna artikel tar upp den typ av kritik vi ansåg bör finnas 

inom området. Både positiv, men framförallt, den negativa kritiken. I och med att det är 

ett relativt outforskat ämne har våra respondenter inte hunnit ta del av den negativa 

kritiken som kan uppstå i och med marknadsföring via sociala medier. Detta stärker 

således våra egna tankar kring ämnet och ger oss en förståelse för problemet på ett 

djupare plan. Kontentan blir att företag som tar sig in på sociala nätverk kan möta 

negativ kritik och således få en negativ följdeffekt med hänvisning till Figur 2.     

4.2 ”Marketing using Web 2.0” anpassad till 

fastighetsmäklarbranschen 

Fastighetsmäklarbranschen är ganska unik jämfört med många andra branscher på 

grund av några specifika anledningar och de viktigaste särdragen enligt oss är att det: 

 Det är en affär som görs väldigt få gånger under en livstid. 

 Normalt sett är den största affären som en person gör i livet. 

 Affären är förenad med en relativt hög kostnad. 

 Det är en affär som är omgärdad av ett strikt regelverk. 

Detta är de punkter vi anser skiljer en bostadsaffär mot många andra typer av affärer om 

görs. Detta ger både nya möjligheter och risker när det gäller marknadsföring samt hur 

företagen vill och kan framställa sig själva. Vissa av de teorier som Parise & Guinan
72

 

kom fram till kan direkt överföras på fastighetsmäklarbranschen medan vissa av dem 

eventuellt måste anpassas något för att bättre passa in i fastighetsmäklarbranschen. Vi 

ska även se om vi med vägledning av de intervjusvar vi fått kan utveckla dessa teorier 

för att se om vi kan få fram nya gångbara resultat för marknaden som kan användas. 
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Det första som vi kommer att fokusera på är det faktum att det är en affär som normalt 

görs endast ett fåtal gånger under en livstid och att det därför kan ses som extra viktigt 

att ha ett högt förtroende för den som kommer att sköta processen och arbetet med att 

förmedla fastigheten. I normalfallet kommer det att vara en relativt lång tid mellan de 

gånger en person använder en fastighetsmäklares tjänster och därför är det viktigt att 

fastighetsmäklaren och dess firma inte enbart fokuserar på förmedlingsprocessen utan 

också den tid innan och efter som kommer att ge kunden ett högre förtroende för 

företaget.  

I Greens förtroendeprocess tar han, som tidigare nämnts, upp de processer som anses 

var de som krävs för att uppnå ett långsiktigt förtroende med kunder när det gäller en 

försäljningsprocess
73

. De två första stegen (engage & listen) är något som till en stor del 

kan utnyttjas av fastighetsmäklarföretagen när de väljer att arbeta inom sociala medier 

då de då i ett tidigt skede kan få med kunden i processen och få deras åsikter och 

synpunkter via den dialog som är möjlig att föra. Detta är något som även visar sig vara 

en av grundtankarna bakom Skandiamäklarnas satsning på Twitter där de enligt deras 

marknadsassistent Maria Hall inte i första hand är ute efter att sälja in sig själva utan att 

synas och finnas där kunderna är. 

”Har folk frågor eller funderingar så ska vi finnas där folk finns. Det är det som är hela 

poängen. Det är en marknadsföringskanal men också en kommunikationskanal och en 

kundservicekanal. Relationsbyggande handlar om så mycket mer än bara en affär.”
74

 

Även om den första kontakten via dessa medier kanske inte är positiv så innebär det 

ändå att man har fått kontakt med kunden, något man kanske inte skulle ha fått om 

företaget inte hade funnits i dessa kanaler. Enligt Green är det viktigt att lyssna på 

kunden för att kunna få reda på vad det egentligen är kunden vill eller har problem 

med
75

. Även om kunden har något som han eller hon anser vara ett problem kan det 

finnas en bakomliggande orsak, genom att få möjligheten att som företag komma in och 

få lyssna på kunden redan i ett tidigt skede så kommer de ha en större möjlighet att 

vinna kundens förtroende. Maria beskriver hur de inom Skandiamäklarna använder 

Twitter för att i ett tidigt skede kunna få kontakt med de kunder som uttryckt en fråga 
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eller har något missnöje mot företaget, de kan således ta reda på vad problemet är för att 

i ett senare skede få möjlighet att lösa det. Tvåvägskommunikation företaget snabbt kan 

få med kunder är något som även Notars marknadsföringsansvarige, John Ståhl ser som 

en av fördelarna med att finnas med i sociala medier
76

. Fastighetsbyrån har ingen 

Twitter som de arbetar aktivt med utan kommunicerar mer utåtriktat via sin blogg; 

Mäklarvardag
77

. I deras blogg så är det tre mäklare från olika delar i landet som arbetar 

på Fastighetsbyrån som skriver om diverse olika saker, det är en mix mellan 

information om vad som händer på marknaden och personliga saker för mäklarna och 

deras kontor. Genom att använda en blogg så anser vi att de får större möjlighet att 

skriva längre och mer utvecklande saker, samtidigt så blir det inte samma direkta 

kontakt med kunderna. Men genom att vara öppna och visa att de inte har ”något att 

dölja” och vara transparant genom att visa upp sig via bloggen så kommer det skapa ett 

förtroende hos kunden
78

.  

”Ibland har jag fått frågor där kunder har frågat om saker som varför någon från 

företaget har ringt dem när det har stått att vi ska maila och kunderna upplever att de 

blivit störda. Och det är ju självklart negativt att personen råkat ut för detta. Det 

positiva är att vi har fått kontakt med honom på Twitter och kan försöka reda ut 

problemet. Jag har jobbat mycket med kundservice och är fast övertygad om att en 

negativ start ofta slutar med något positivt och så har det varit hittills även om det inte 

rör sig om så många fall.”
79

 

Detsamma säger de respondenter vi talade med från Fastighetsbyrån, de använder inte 

sociala medier för en ökad försäljning i första hand, däremot ser de det som ett bra 

verktyg för att hålla uppsikt över kunder och konkurrenter
80

. Ifrån detta så hyser de en 

förhoppning om att det i framtiden kan leda till en ökad försäljning men det är inget 

som de anser vara den högsta prioriteringen.  

Här är något som vi anser är till fördel för de företag inom fastighetsmäklarbranschen 

som ligger i framkant och använder sig av den här tekniken eftersom de då får ett 

försprång gentemot sina konkurrenter. Även om inte kunden kanske väljer sin mäklare 
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enbart för detta så har de fått kontakt med företaget i fråga och känner att de har 

möjlighet att ställa frågor och ha en kontakt med företaget. Även om kunden inte är ute 

efter att sälja någon fastighet för tillfället kommer han eller hon att minnas den hjälp de 

fick och vilket företag det var som hjälpte till med det. Något som vi lade märke till när 

vi gick igenom de inlägg som var gjorda på Skandiamäklarnas twitterkonto var att den 

absolut största delen av de frågor som hade kommit in inte hade med företaget att göra, 

eller pågående försäljningar som Skandiamäklarna hade hand om. Många frågor 

handlade istället om saker som bygglov eller sådant som har med fastighetsrättsliga 

frågor att göra.  

Vi anser att detta beror på att när kunden kommit in i processen med att sälja är det 

mäklaren eller dennes kontor som kunden kontaktar, twitterkontot används istället i 

huvudsak av personer som inte är inne i köp eller säljprocessen eller inte kommit 

speciellt långt i denna. Detta gör att de får möjlighet att plocka upp kunder som inte var 

ute efter kontorets tjänster i första hand. Dessutom ges möjligheten att hjälpa dessa 

personer som inte (ännu) är kunder, vilket inger ett stort förtroende i en potentiell 

framtida kundkrets. Även Maria Hall reflekterade kring dessa tankar och menade på att 

de inte störst men att de strävar efter att ha de bästa kundrelationerna
81

. 

Risken med detta och något som är viktigt är att företagen vågar vara ärliga eftersom det 

alltid finns en risk att om de gör något fel så kommer det snabbt att spridas vidare och 

som tidigare nämnts så kommer det då vara svårt att få bort det från Internet. Som i 

fallet med Erik Olsson där även långt efter att problemet löstes av företaget fortfarande 

ligger den hemsida som en missnöjd kund skapade kvar på Internet där de kan ses av 

alla
82

. Det finns många exempel där försök att tysta ner något som företaget inte vill ska 

komma ut ger bakslag och då snabbt sprids på Internet
83

 och då fastighetsförmedling är 

en bransch där förtroendet är viktigt för ett företag menar vi att det kan ge stora 

problem.  

Inget av de företag vi talade med hade någon klar strategisk plan för deras arbete och 

marknadsföring inom sociala medier, både Fastighetsbyrån och Skandiamäklarna hade 

börjat arbeta på en sådan men det fanns ingenting klart och Notar hade inte några 
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specifika riktlinjer. Av de företag vi pratat med så var dessutom den enda som hade en 

färdig policy för arbetet inom sociala medier Skandiamäklarna. Detta är något som vi 

anser kan vara en risk eftersom det även i ett tidigt skede räcker med ett relativt litet 

misstag eller att något går fel för att det kan få stora konsekvenser. Visserligen anser de 

bägge företagen att det är upp till varje medarbetare att själv ”tänka till” och använda 

sunt förnuft. Precis som i exemplet vi tidigare nämnde med Zappos så har företagen 

policys som alla medarbetare ska följa och därmed utgår de från att de kommer att göra 

det
84

. Problemet med detta kan vara att det för många är ett ganska nytt medium och 

därmed vet inte alla hur det bästa sättet att arbeta inom dessa medium är vilket kan ge 

problem som de inte tänk på tidigare. De risker vi har pratat om med respondenterna är 

framförallt hur kunder som själva inte använder Facebook eller andra sociala medier 

skulle kunna reagera om de i efterhand fick reda på att deras försäljningsobjekt ligger 

ute på någon av dessa sidor. De kunder som vänder sig till en fastighetsmäklare har ofta 

en ganska klar bild av vart de vill annonsera sitt objekt, enligt respondenterna så börjar 

det bli mer och mer att objekten enbart annonseras via Internet, men det är fortfarande 

en majoritet av objekten som annonseras via tidningar.  

Facebook ger möjlighet för enskilda mäklare att lägga ut objekt på sina privata profiler 

vilken vi anser är något som både kan vara positivt och negativt. Fastighetsbyrån anser 

att detta är något som mäklarna inte gör, eller i alla fall gör väldigt sällan och de har 

därför inte heller något att säga till om detta. De antyder däremot att det är viktigt att de 

får ett godkännande av kunden innan de gör detta för att på så sätt inte riskera att 

kunden tycker att detta inte är en marknadsföringskanal som han eller hon inte vill 

använda.
85

  

4.3 Analys av expansionsmodell 

Något vi tidigare behandlat gällande sociala medier är dess outforskade karaktär, inte 

minst i Sverige. I dagsläget befinner vi oss egentligen bara i starten av något som vi 

menar på kommer att expandera väldigt snabbt och mycket inom en snar framtid. Ser 

man på en snabb jämförande översikt med USA som i mångt och mycket ses som en 

förebild för många svenska företag. Detta med tanke på Svenska företags imiterande 

uppförande gentemot amerikanska företag de senaste decennierna. 
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Exempelvis kan man titta hur det i dagsläget ser på företagsbloggar. Amerikanska 

företagsbloggar har ett stort försprång mot den svenska marknaden för bloggar och hela 

nio av tio företag skriver om vad som händer i och runt om kring företaget
86

. 

Ser man till användandet av Facebook ser fördelningen inte alls likadan ut. I USA 

använder 125 097 300 personer Facebook utav cirka 306 821 000 invånare vilket 

betyder ungefär 40 %. I Sverige använder 3 645 820 personer Facebook utav ungefär 

9 340 000 vilket ungefär resulterar i 39 % 
87

. Således är fördelningen per invånare 

nästan densamma. Hur detta appliceras ut på företag är däremot svårare att se, ändock 

en intressant iakttagelse. Även om Facebook har en förvånansvärd jämnhet, måste vi 

medge, mellan nationerna anser vi i detta fall att företagsbloggarna ter sig mer relevant 

för denna jämförelse än Facebook. Just på grund av att det inte går att se hur företagen 

använder denna möjlighet, utan att det snarare är just en intressant iakttagelse. Således 

kan den amerikanska marknaden anses vara mer exploaterad vad gäller sociala medier. 

Detta leder oss in på ett framtida perspektiv gällande sociala medier i det svenska 

företagssamhället. Även om det finns inom de svenska företagen i viss utsträckning är 

den långt ifrån fulländad. Utifrån våra respondenter har vi bildat oss uppfattningen att 

denna utbredning är, om än, smalare inom mäklarbranschen. Vi är av den fasta 

uppfattningen att företag i Sverige kommer att inse denna relativt enkla, och i dagsläget 

billiga eller rentav kostnadsfria, möjlighet att marknadsföra sig på. Detta kommer, om 

genomförandet får en lyckad utgång, i sin tur generera i en framtida ökning av 

försäljning och ökat kundfokus. Med ökad kundfokus kommer i sin tur en förbättrad 

kundrelation, vilket vi likställer med ett framtida positivt anseende. 

Svårigheten inom mäklarbranschen är att kunderna ofta inte återkommer, även om de 

gör det så handlar det oftast om en avlägsen framtid vilket vi tagit upp tidigare. Det 

menar vi beror på den komplexitet som en affär av denna karaktär innebär. Detta gör att 

den kundrelation du skapar inte ger dig ett mervärde ur ett försäljningsperspektiv. 

Emellertid kommer detta att ge dig ett anseende, eller rykte, ute på den lokala 

marknaden vilket påverkar dina framtida affärer med nya kunder. Ett starkt rykte på den 

lokala marknaden genererar i ökad exploatering av ditt namn. Ditt namn är ditt levebröd 

i denna bransch då det är viktigt att detta syns på ett sätt som potentiella kunder 
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förknippar med något positivt. Just därför anser vi denna relation extremt viktigt då det 

absolut inte hör till ovanligheterna att mäklare får sina uppdrag via rekommendationer. 

För att utveckla denna aspekt vill vi poängtera vikten av att känna till sin omgivning och 

vara igenkänd i sin omgivning. Finns en solid erfarenhet och ett starkt nätverk kommer 

detta förhoppningsvis generera i fler affärer. Samma sak som att traditionen inom 

familjen är positiv eller det närliggande samhället har en genuin uppfattning om dig som 

individ. Självklart har denna omgivning stor påverkan för hur möjligheten att lyckas är. 

Gaddefors och Cronsell tolkar Johannissons tre viktiga faktorer som leder till en 

framgångsrik region: [1] Interaktiv interaktion mellan människor och verksamheter, [2] 

raffinerade lärprocesser (klurigt affärsskapande), [3] stark och profilerad identitet
88

. 

Detta tas även upp av Jack och Andersson, ”Embedding is the mechanism whereby an 

entrepreneur becoms part of the local structure”
89

. Det handlar mer om att bli en del av 

samhällets struktur, att man passar in. Därav fördelen av en lokalt positiv inställning till 

ditt namn. 

Detta är en otroligt viktig del att ta hänsyn till. Gaddefors och Cronsell tar återigen upp 

Johannisson som säger att omgivningen spelar stor roll,”A context in this respect is seen 

as the immediate environment that motivates, legitimates and operationally supports the 

emerging new firm”
90

. 

En parentes i detta är att finns ett starkt nätverk kan det även dras nytta av detta vid 

etableringen av din ställning på marknaden, ”The entrepreneur’s use of the friend’s 

buisness resources enables the emerging buisness to appear ”as if” it were an existing 

buisness.”
91

 

Därav vikten av att kunna hantera sociala medier på ett framgångsrikt sätt relaterat till 

kunden. Riskerna som vi tidigare varit inne på gällande företags intrång i sociala medier 

måste därför behandlas med extra hänsyn för ett framgångskoncept. Lyckas detta 

kommer det emellertid att ha ett betydande försprång gentemot sina konkurrenter vilket 

Figur 10 förklarar.  
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De företag som i dagsläget är medvetna om att detta är en viktig faktor i, såväl 

marknadsföringssyfte som försäljningssyfte, kan därför delas in som Medvetna Företag. 

De som inte är medvetna delas således in som Omedvetna Företag. I och med sociala 

mediers exploatering inom samhället bör detta resultera i att de Omedvetna Företagen 

kommer att hamna efter på marknaden, och inte bejaka sociala mediers påverkan av 

företaget förrän de Medvetna företagen ligger långt före. De Medvetna Företagen 

kommer emellertid att ha ett markant försprång gentemot sina Omedvetna konkurrenter.  

Som modellen visar på kommer de sociala mediernas påverkan att öka till deras fördel 

då de redan har täckt av detta i sin framtidsplan. Detta leder i sin tur till att företaget 

kontrollerar den moderna marknaden och således har ett starkt övertag på 

konkurrenterna. För att klargöra denna modell är detta en studie som vi utifrån tidigare 

erfarenheter inom studier samt aktuella slutsatser anser bli aktuell för marknaden. 

Utifrån perspektivet att detta inkluderar mäklarbranschen har vi tittat på våra 

respondenters åsikter. I och med detta menar vi på att sociala mediers påverkan på 

branschen kommer att vara högst relevanta och successivt viktigare för företagen att 

beakta. Med tidigare slutsatser om branschens omedvetenhet om detta fenomen menar 

vi på att vissa företag kommer att besitta en grundkunskap utifrån dagens utbredning. 

Detta anser vi spela in som en viktig faktor på de företagens viktiga försprång gentemot 

konkurrenterna.  

Figur 10 

Sociala medier 

 

Medvetna företag 

 

Omedvetna  

företag 

 Kundkommunikation 
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Detta givet att de företag som i dagsläget månar om sociala medier och har en tro om att 

dessa kommer att stärkas på marknaden och få en större betydelse. Vikten av att förstå 

sig på sociala medier och dess inverkan på kunder kan inte nog poängteras. Med hänsyn 

till figur 10 kommer således ovanstående inte ha någon som helst betydelse såvida de 

Medvetna Företagen inte har haft detta i åtanke. Visar det sig att företagen har behandlat 

kunderna utifrån de krav som vi anser väsentliga enligt detta kommer det således att 

resultera i ett mer negativt resultat än för de Omedvetna. 

För att utveckla detta resonemang vidare menar vi på att företag som haft en stor 

marknadsandel gällande sociala medier, men inte behandlat dem på ett tillfredställande 

sätt kommer det resultera i ett sänkande anseende för företaget. Således har företaget 

förstört sina möjligheter gällande sociala medier. De Omedvetna Företagen har däremot 

inte penetrerat de sociala medierna förrän nu, även om det är för sent har de en fläckfri 

utgångspunkt. 

Slutsatsen blir således att det är en stor fördel att vara ett Medvetet Företag förutsatt att 

du har behandlat kunderna utefter figur 10. Som Omedvetet Företag ligger du däremot 

efter, men möjligheterna att utveckla företaget i rätt väg att ta positiva marknadsandelar 

i sociala medier är väldigt stor. Därför kan det i slutändan även löna sig att vara passiv 

på marknaden och följa marknadens utveckling för att på ett säkert sätt implementera 

ditt företag. Däremot finns likväl risken att dina Medvetna konkurrenter ligger så pass 

långt framför dig att du inte kommer att kunna arbeta ikapp de marknadsandelar som 

krävs för att uppnå deras status på marknaden. På så sätt hamnar man inför nästa 

dilemma som företag. 

Vi anser att möjligheten att vinna nämnda marknadsandelar och därmed besitta ett 

enormt försprång gentemot konkurrenterna väger tyngre än risken att förlora 

förtroendet. I och med att mäklarbranschen i mångt och mycket handlar om känsla för 

människor och dess preferenser anser vi att det är något som mäklare måste förstå. 

Människokännedom är ett centralt och viktigt begrepp för en framgångsrik mäklare, 

även om detta inte alltid uppmärksammas tillräckligt mycket. I och med att marknaden 

är så pass outforskad samt att enkla marknadsandelar finns att vinna bör valet vara lika 

enkelt som självklart. Klarar företaget inte av att penetrera den marknad som sociala 

medier innebär på ett, för kunden, tillfredställande sätt menar vi på att mäklaren i fråga 

inte är kompetent för sitt yrke. 
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Ytterligare ett problem som kan komma att uppstå om företag inte vågar ta initiativet på 

branschen utan har ett mer försiktigt tillvägagångssätt. I många fall hamnar marknaden i 

stagnation i och med att ingen leder utvecklingen framåt. Även om företagen är 

intresserade och medvetna om den utveckling som det finns en stor potential i så finns 

det företag som inte vågar ta taktpinnen, utan följer snarare med strömmen. Ett exempel 

på detta är Johan Westerberg, presschef på Fastighetsbyrån som menar på att deras 

inställning till sociala medier således har ett mer övervakande syfte
92

. Företaget väljer 

att hela tiden ha bra insikt i vad som händer och vad som fungerar utifrån vad 

konkurrenterna gör. Detta resulterar i att Fastighetsbyrån hela tiden kommer att vara 

långt fram i utvecklingen, men man kommer aldrig att bli den typ av utvecklare för 

marknaden vilket medför absolut toppkompetens. Med detta sagt vill vi poängtera 

vikten av de företag som är beredda att experimentera i sitt utvecklande. I figur 10 visar 

vi på en yta som ligger utanför området vi kallar för kundkommunikationen. I denna yta 

befinner sig de Medvetna Företagen, rättare sagt en del av företaget som utvecklar sig 

med ett experimentellt syfte. Dessa typer av företag blir just därför livsviktiga för 

utvecklingen av marknaden. Utan den experimentella utvecklingen kommer marknaden 

fastna kvar i den befarade stagnationen.    

Framtiden ligger i sociala medier, även om vi är fullt medvetna om riskerna. Den 

expansion vi förmodar denna marknad kommer att innebära för svenska företag och 

som vi redan ser i viss mån visar en möjlighet. Ett perspektiv på hur detta är en fördel är 

att ta denna möjlighet för att profilera sig som en unik och marknadsledare inom en 

genre. Dessutom visar detta på ett modern tänk inom organisationen och en vilja att hela 

tiden anpassa sig till det som människor använder sig av. Detta visar, som ovan nämnt, 

den förvånansvärt höga procent invånare i Sverige som använder Facebook på. Även 

om vi i just denna jämförelse valt att relatera skillnaden mot USA med företagsbloggar 

visar det emellertid på användningen av sociala medier inom landet. De sociala 

medierna finns i samhället i allra största grad och vi ser ingen intention på att den 

kommer att minska. Frågan är bara när företagen tar detta på fullt allvar, inte minst 

företagen inom mäklarbranschen. 
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4.4 Riskanalys 

Vi har tidigare behandlat riskerna som uppstår i och med fastighetsmäklarföretags 

involvering i sociala medier. Vi ämnar i nu ta itu med dessa och resonera hur dessa kan 

bli problem samt vad detta kan få för följder. Även om vi är medvetna om problem i 

form av genusperspektiv, demografiskt perspektiv samt geografiskt perspektiv ämnar vi 

inte ta upp dem i denna analys. Även om de är relevanta anser vi oss ha noterat dess vikt 

och nöjt oss med det.  

Givet detta menar vi på att det första problemet som kan uppstå i och med 

fastighetsmäklarföretags inträde i sociala medier är: 

 Marknadsstagnation – i figur 11 resonerar vi kring problemet som uppstår då 

ingen utav företagen tar på sig det ansvar det innebär att utveckla en 

marknadsnorm för, i just detta fall, sociala medier. Finns det ingen som är 

beredd att ta ett ledande ansvar och initiativ hamnar marknaden i stagnation. 

Ingenting händer och företagen missar således möjligheten att använda sig av 

sociala medier. Ett annat problem som vi vill ta upp är dilemmat när en social 

media komponent självdör på grund av bristande intresse. I och med att det inte 

finns någon utvecklande karaktär på marknaden väcks ingen nyfikenhet hos de 

potentiella kunderna.  

 Backlash – Med detta syftar vi på de negativa följdeffekter som ett företags 

användning av sociala medier kan få, exempelvis negativ publicitet i bloggar 

och ”The Streisand-effect”. Ett konkret exempel är fallet vi tidigare diskuterat 

där Erik Ohlsson fick ta emot negativ kritik via en personlig blogg. Spridningen 

som detta fick är vi säkra på har genererat i en skadligt stor proportion. 

 Låg försäljning – Vid intrång på exempelvis sociala nätverk av 

fastighetsmäklarföretag uppstår ett dilemma. Vi har tidigare behandlat 

problemet som detta består i där användare känner att företagen tränger in i 

deras privatliv. Med detta minskar företagens anseenden och detta resulterar 

således i en minskad försäljning. 
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4.4.1 Riskschema 

Figur 11 visar på detta i ett sammanhängande schema. Tanken med schemat är att i fas 

ett försvinner användningen av sociala medier successivt i och med angivna problem. 

Elimineras dock detta problem finns det en risk i och med fas två när användningen av 

de sociala medierna har implementerats i företagets organisation. Här ser vi en mer 

naturlig koppling till fas tre då dessa två faser tillsammans genererar i lägre försäljning i 

slutändan.  

Med givna risker ser vi att dessa är relativt enkla för företagen att inse och förebygga. 

Den stora frågan ligger emellertid inte i insikten, utan vi syftar på att problemet ligger i 

förståelsen. Kommer företagen att inse riskerna utan att förstå dem kommer riskerna 

istället att utvecklas till problem. 

  

•Bristande initiativ

•Avsaknad av 
experimenterande

Marknadsstagnation

•Bloggarna slår tillbaka

•"Striesand-effect"

Backlash
•Försäljningspåverkan

•Negativt anseende

•Intrångsdilemma

Låg försäljning

Figur 11 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt ges en mer personlig reflektion av vad vi har kommit fram till i resultat 

och teori. Således kommer följande avsnitt att ha en mer kumulativ aspekt. 

I resultatkapitlet har vi analyserat vår teori och har på så sätt kommit fram till olika 

möjligheter och risker för fastighetsmäklarföretags inblandning i sociala media. Vi har 

därför valt att analysera dessa möjligheter och risker närmare i detta kapitel. På så sätt 

kommer vi att kunna bilda oss en uppfattning om vad som bör vara nästa steg i 

utvecklingen. I dagsläget har vi kommit fram till att möjligheterna som finns inom 

sociala medier inte är någonting som fastighetsmäklarföretagen har insett, något som vi 

tidigare har valt att benämna som omedvetenhet. 

Utifrån vara respondenter har vi fått en inblick i hur sociala medier används av 

fastighetsmäklarföretagen i dagens läge. Vi är av den bestämda uppfattningen att detta 

kan utvecklas enormt. Sociala medier är ett sätt att synas utåt i samhället och dessutom 

att göra det på ett kostnadseffektivt sätt. Marknadsföringen i sig är en viktig del för 

fastighetsmäklarföretagen i dagens samhälle, och utgör således en stor kostnad. En stor 

anledning till att företagen satsar så hårt på just marknadsföringen är för att kunna visa 

kunden att man har en stark fokus på kunden och dess försäljningsobjekt. Att få den 

typen av kontakt och samarbete med kunderna är något som Green beskriver som 

mycket positivt då det är något som kopplas till hans förtroendeprinciper. Det visar 

nämligen att företaget är villig att verkligen fokusera på kunden, samarbeta med kunden 

samt att vara transparant inför kunden. Detta är tre av de grundpelare i Greens 

förtroendeprinciper vilket är något som kommer vara till gagn för de företagen som 

väljer att satsa på sociala medier
93

. Som vi har varit inne på tidigare, och framförallt i 

syftet, blir dessa tre komponenter beroende av varandra. Försäljning, Marknadsföring 

och Kundfokus arbetar således i symbios i fastighetsmäklarbranschen (Se figur 12). 

Detta var från början ett antagande från vår sida, men efter arbetets gång har vi insett att 

vi har varit inne på ett hållbart spår. 
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Våra respondenter har pratat en hel del om att kunna fånga upp personer via sociala 

medier för att på så sätt bearbeta deras missnöjen för att kunna öka deras förtroende för 

företaget. Detta är i sig ingenting som syftar på en direkt ökande försäljning, men 

utifrån Green så ser vi ett mönster som bygger på långsiktighet. Ett ökat förtroende och 

raderat missnöje kommer i det långa loppet förhoppningsvis att resultera i en ökad 

försäljning. Den öppenhet sociala medier erbjuder, folk skriver precis vad de tycker i 

sina inlägg på Twitter exempelvis, erbjuder ett helt nytt sätt att bemöta kunder på. Vi 

har även varit inne på att det svenska samhället ofta är sparsam med sin kritik och ofta 

inte uttrycker sitt missnöje öppet. Det är lättare att gå hem och skriva av sig det via 

sociala medier vilket nu flera företag har lärt sig att hitta för att bearbeta. 

I ärlighetens namn insåg vi inte till en början att Relationsmarknadsföringen
94

 skulle 

komma att få det utrymmet som det har fått i vår uppsats. Vi har inte tagit upp just 

relationsmarknadsföringen specifikt i vår uppsats, däremot så har många utav våra 

resonemang kommit att behandlas utifrån den. I kapitel 4.2 framgår detta tydligast då vi 

utifrån respondenterna blivit på det klara med hur de ser på en del av de sociala 

mediernas funktioner. När vi senare har resonerat kring deras syn har vi således insett 

att mycket ter sig emot relationsmarknadsföring. Viktigt att poängtera är att detta inte 

varit ett primärt syfte med vår uppsats, men det skall likväl inte förbises anser vi. Den 
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Hög försäljning

Försäljningspåverkan

Låg försäljning

Anseende

framtidsaspekt som relationsmarknadsföring innebär blir således relativt vital i vår 

uppsats då det däremot har varit ett primärt syfte. 

Med detta sagt kan man snabbt inse att det finns ett sätt att minska kostnaderna för 

dessa förfaranden i och med sociala medier, vilket leder oss in på ett utav de stora 

problemen. Det gäller för företagen att våga ta steget och satsa på sociala medier. I 

dagsläget har vi bildat oss uppfattningen att inga företag vågar lägga ner de kostnader 

som krävs för att ta kommandot på marknaden. Man väntar gärna och sätter sitt hopp till 

att någon annan ska våga ta det klivet. På så sätt hamnar fastighetsmäklarföretagens 

involvering i sociala medier i något som vi valt att kalla marknadsstagnation i figur 11. 

Vi har en viss förståelse för detta agerande från företagen i och med att det medför 

risker att expandera företaget i social media. Det är inget ovanligt att företagen är rädda 

för att bli de första pionjärerna på marknaden i och med att erfarenheten inte finns. Vad 

företagen måste förstå är möjligheterna som ges. Vi har behandlat något som vi valt att 

kalla för experimentella utrymmen, företagen måste kunna utforska denna marknad för 

att utveckla nya normer. Vikten av detta är stor då marknaden kommer att förbli kvar i 

denna stagnation om man inte vågar utforska. Givetvis medför detta risker i och med 

okunskapen och bristen av erfarenhet. Man riskerar att företagets agerande inom sociala 

medier slår tillbaka mot företaget bland annat. Detta är något vi har valt att benämna 

som Backlash i vår uppsats. Får man mycket kritik inom sociala medier riskerar det att 

minska företagets, eller den enskilda mäklaren för den delen, anseende. På så sätt 

kommer företagets försäljning att minska vilket vi ämnar illustrera i Figur 13. 

Figur 13 
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Vi har sinsemellan diskuterat både riskerna och möjligheterna utförligt för att bilda oss 

en uppfattning om hur vi själva skulle agera på marknaden. Givet dessa möjligheter 

menar vi på att man har ett unikt tillfälle att dra ifrån konkurrenterna och ta ett 

betydande antal marknadsdelar. Självklart är vi medvetna om riskerna, men vi menar på 

att i och med att sociala medier är etablerat till den begränsade grad som det är idag har 

man ett bra tillfälle att bearbeta dessa problem. Visar företaget upp ett felaktigt beteende 

inom sociala medier har man i dagsläget möjligheten att rätta till det innan det blir så 

pass förödande för företaget att det lämnar permanenta spår i samhället. 

Koening –Lewis och Palmer resonerar kring utmaningen i att ta en ledande position 

inom sociala nätverk. Vidare menar de på att bristen på erfarenhet är något som anses 

som ett problem
95

. Vi har även resonerat mycket kring detta och kommit fram till 

liknande slutsatser, och vill således trycka på vikten av en pionjär som är villig att 

utveckla marknaden. För att utveckling skall ske måste det finnas företag som tar denna 

pionjärroll och således kommer in på det ”experimentella” området som vi tar upp i 

figur 10. 

Vi har under tidens gång insett de otroliga möjligheter som sociala medier ger och är 

således på det klara med att de är gångbara, men att de i dagsläget krävs en pionjär för 

att få till en gynnsam expandering. Just denna expandering vi syftar på ämnar vi vara en 

specialisering av de sociala medierna för fastighetsmäklarbranschen. Något företag, 

pionjären, måste således våga sig ut i vad vi har valt att kalla ”experimentella” delen för 

att utveckla de sociala medierna åt rätt håll
96

. Det har visat sig att de företag som har 

varit pionjärer på detta också har haft framgång med detta
97

. På så sätt menar vi på att 

ett gångbart sätt för de sociala medierna att appliceras specifikt för 

fastighetsmäklarbranschen kommer att uppstå. Även om de risker som vi varit tydliga 

med finns är vi fortfarande fullständigt övertygade om att möjligheterna är större än 

riskerna. Något som är viktigt dock är att vara medveten om riskerna i den 

”experimentella” fasen för att få till ett genuint resultat. I dagsläget finns ett antal 

intressenter för just denna pionjärroll, men det är det slutgiltiga steget som krävs. Innan 

något företag kommer att våga ta detta steg riskerar branschen att hamna i vad vi valt att 

kalla Marknadsstagnation i Figur 11.  

                                                 
95

 (Palmer & Koenig-Lewis, 2009) Sid 164 
96

 (Parise & Guinan, 2008) Sid 4-5 
97

 (Newcomb, 2006) 
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Vår slutgiltiga uppfattning är således att det företag som tar sig an denna utmaning som 

det innebär att ta kommandot på marknaden kommer att bli den stora vinnaren i 

längden. Har man en möjlighet att bli marknadsledare på ett så pass billigt sätt som 

sociala medier innebär, även om tjänsterna oftast är kostnadsfria tillkommer 

administrativa kostnader bland annat, menar vi på att det är en möjlighet man måste ta. 
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6. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

I detta avsnitt ger vi tips på vidare forskning som vi anser kan vara av intresse att göra 

inom detta ämne. 

I och med att marknaden är så pass ung och outforskat menar vi på att det helt klart 

finns utrymme och möjlighet att utforska ämnet på forskarnivå.  

Vårt förslag till vidare forskning handlar då om ett utförligt förslag till hur företag ska 

framställa sin framtida expansion på marknaden. Vi har i vår uppsats tagit reda på 

möjligheterna och riskerna med sociala medier. Därför skulle vi se att en grundlig 

forskning i ett sätt att hantera problemet som detta innebär som högst relevant för 

fastighetsmäklarbranschen. 

Vi menar på att det i framtiden kommer att finnas ett stort intresse för detta i och med 

att mycket tyder på en framtida utveckling av sociala medier. Dessutom vill vi 

poängtera kostnadsperspektivet, i dagsläget är detta ett väldigt gynnsamt alternativ för 

fastighetsmäklarföretag att använda sig av. Med detta givet ser vi en stor möjlighet att 

utföra en vidare forskning i ämnet. 
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Bilaga 
 

Intervju med Maria Hall, marknadsassistent och webbredaktör på Skandiamäklarna. 

Intervjun gjord av Fredrik Wolffelt. 

”M:” i intervjun är det som Maria har sagt och ”F:” är det som Fredrik har sagt. 

M: Skandiamäklarna, Maria. 

F: Hej Maria, Fredrik heter jag. 

M: Hej. 

F: Det är vi som har mailat lite, vi sitter med högtalartelefon och bandspelare här, bara 

så att du vet. 

M: Tänk om jag inte har nått vettigt att säga? 

F: Då kan vi strunta i det bandet så att säga, men det blir nog jättebra. 

F: Vi kör igång med frågorna så får du svara efter så bra förmåga du kan. 

M: Förklara gärna vad det är för c-uppsats ni gör lite närmare. 

F: Vi skriver om sociala mediers påverkan på fastighetsmäklarföretag, och har tänkt 

inrikta oss på hur detta påverkar försäljningen mestadels. Det är lite svårt och beror lite 

på vad vi får för svar om det finns statistik och sådan. 

M: Vi har ingen statisktik på det just nu då vi är i uppstarten, men jag ska göra så gott 

jag kan med att svara på frågorna. 

F: Vi har inte egentligen räknat med att företagen har någon statistik då det är så pass 

nytt utan gå mer på känslan av vad det gett hittills och att vi sedan lägger en teori kontra 

empiri på det. 

F: Men vi kör igång så får du svara efter nästa förmåga. 

F: Vi har ju tittat på er hemsidan och sett att ni marknadsför er via Twitter och 

Facebook, marknadsför ni er på något mer sätt? 
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M: Nej, vi ligger ute med någon reklamfilm på Youtube men det är nog bara den just nu 

tror jag. Sen har vi jobbat lite med ett bloggprojekt som inte har sjösats då det inte är 

riktigt klart vad den ska ha för fokus ännu. 

F: Men det är något ni kan tänka er syssla med? 

M: Absolut. 

F: Vad bra, det här är något som styrs centralt från ert huvudkontor som jag förstått det? 

M: Ja, det sköts centralt men vissa kontor har egna sidor T.ex. Kalmar. När de startade 

upp så skapade de ett eget twitterkonto där de lägger ut alla objekt de får in. Skriver lite 

om när de åker på visning när de fotograferar och sådant. De har en egen Facebooksida 

också. 

F: Det är alltså lite mer information om hur deras arbete fortlöper under vardagen.? 

M: Ja, precis. Det har inget centralt perspektiv. Det centrala engagemanget utgår från 

HK och mig i dagsläget. 

F: Ok, Låter ni era enskilda mäklare avgöra om de vill använda sådana kanaler och 

finns det några riktlinjer hur de ska förhålla sig. 

M: Nu blev det två frågor i ett här… 

F: Ja, vi kan börja med den ena. Genom att ni kör centralt, om det är någon enskild 

mäklare som vill använda sig av den här typen av social media privat. T.ex. via sitt eget 

Facebook konto 

M: Det lägger vi oss inte i, vi jobbar precis på en policy men den går inte in på privat 

användning. Det är upp till varje kontor. Vi är ju en franchiseorganisation så det är 

företagare som är anslutna till oss, så om de vill ha en policy för hur man bör förhålla 

sig till privat användning det lägger vi oss inte i. Den policy vi arbetar på uppmuntrar 

till användning av sociala medier ur ett företagsperspektiv och lite vad man bör tänka 

på. Om man väljer som att T.ex. Kalmar starta upp ett eget Twitterkonto eller 

facebooksidan.  

M: Var det svar på frågan? 
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F: Ja, det var ett väldigt bra svar på frågan. Det jag tänkte på, ni har väl generella 

marknadsföringsregler, jag vet att när jag varit på praktik och avslutat en affär så har 

man kanske frågat om man får använda objektet framöver för att kunna sälja att ”det här 

har jag sålt”  

M: Du tänker på referenser? 

F: Ja, då blir det som att man måste ha kundens godkännande. 

M: Hur tänker du då? Att vi använder det i sociala medier sammanhang. 

F: Ja, om det går in under den här typen av marknadsföring. 

M: Ja, det var en bra fråga. Vi har inte använt oss av referensobjekt i sociala medier där 

vi säger att ”det här har vi sålt” Då och då kan jag slänga ut en blänkare för något jag 

tycker är extraordinärt, ett objekt som ligger ute, någon häftig längdhet eller nått sött 

litet torp. Något som kan ha ett värde att titta på även om jag inte lägger ut alla objekt 

till försäljning. Men då är det inte sådan vi har avslutat utan det är sådant vi har ute 

idag. 

F: Ok, vad bra.  

F: Då tänkte vi att även om det inte finns någon direkt statistik på det, om ni sett att det 

här genererat positiv försäljning? 

M: Som det ser ut nu så har vi inte en heltidstjänst på digitala kanaler utan vi ska 

tillträda en sådan tjänst i slutet av sommaren och då kommer det också att satsas mycket 

mer på den här typen av marknadsföring och tillgänglighet. I dagsläget har vi 

smygstartat och det har redan gett stor utdelning och det svåraste att mäta är attityder 

kring varumärket. Varurmärkesstärkande åtgärder har vi väl inte gått in på ännu och har 

inte kunnat mäta. Som vi ser nu är det antalet säljare vilket kanske inte säger sådär 

jättemycket. Däremot har det redan lett till intag via Twitter. 

F: Det har det gjort? 

M: Ja, jag fångar upp sökord på både oss, nyckelpersoner i vår verksamhet och så 

fångar jag upp om någon nämner ordet mäklare eller fastighetsmäklare eller liknande. 
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Och hittills har det i alla fall lett till 4-5 intag som jag vet har lett till affär inom 

Skandiamäklarna. 

F: Ungefär hur långt tidsperspektiv talar vi om där då? 

M: Då har det varit igång sedan i höstas, kanske oktober och då är det i dagsläget ett 

ganska halvhjärtat engagemang då det är inklämt på en befintlig tjänst. 

F: Ok 

M: Det kan leda vidare till rena affärer, men det ser vi inte som huvudsyftet utan det är 

mer en skön bonus. 

F: Precis, så syftet är att ni ska synas? 

M: Ja, synas och finnas tillgänglig, har folk frågor eller funderingar så ska vi finnas där 

folk finns. Det är det som är hela poängen. Det är en marknadsföringskanal men också 

en kommunikationskanal och en kundservicekanal. Relationsbyggande handlar så 

mycket mer än bara en affär. 

F: Ja, det var den känslan vi fick när vi tittade på er Twitter för det är många som ställer 

andra frågor om t.ex. bygglov 

M: Ja precis, det är väl det som är tanken. Vi jobbar hårt för det att vara den ledande 

kvalitetsmäklare, och det låter kanske lite klyschigt men vi jobbar på det i alla led, och 

vi kanske inte är störst men vi vill ha de bästa kundrelationerna och det visar 

kvalitetsmätning att vi ligger väldigt högt.  

F: Ja, det här är ju helt klart positiva följder. Har ni sett några negativa följder? 

M: Ja skulle inte säga att det är det, ibland har jag fått frågor där kunder har frågat mig 

om saker som varför någon från företaget har ringt dem när det har stått att vi ska maila 

och kunderna upplever att de har blivit störda av detta. Och det är ju självklart negativt 

att personen råkat ut för detta. Det positiva är att vi har fått kontakt med honom på 

Twitter och kan försöka reda ut problemet. Jag har jobbat mycket med kundservice och 

är fast övertygad om att en negativ start kan sluta med något positivt och så har det varit 

hittills även om det inte är så många fall. Men ju mer vi arbetar med detta desto fler fall 

kommer det bli, det är ofrånkomligt men det slutar ofta positivt.  
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M: En morgon när jag kom in så hade jag en, ”Hatar Skandiamäklarna just nu…” på 

twitterkontot. Jag svarade direkt och frågade vad som hänt och det visade sig att det var 

en mäklare som inte hade hört av sig innan en bostad hade sålt. Kanske inget alvarligt 

men det var något han borde ha gjort, men efter att ha pratat om det lite så kunde vi 

skratta åt det. Så det kanske inleds negativt med slutar ofta positivt. 

F: Vi har resonerat lite om det här med äldre personer, de kanske inte alltid har koll på 

de här men om de skulle få reda på det skulle de kunna känna att ni arbetar med 

någonting som de inte vet vad det är och uppfatta det som något negativt? 

M: Du menar att säljaren skulle ev. tycka att det är negativt att objekten finns på de här 

kanalerna? 

F: Precis 

M: Har faktiskt inte tänkt på det, hittills har vi bara fått positiva reaktioner. Den typen 

av kunder finns heller inte där så det är inget vi har råkat på. 

F: Slutligen tänkte vi bara kolla, att det här kommer öka i framtiden känns det ju som 

men vi tänkte om det kommer att expandera med t.ex. QR-koder? 

M: QR-koder det vet jag inte riktigt vad det är 

F: I USA så har man tagit till salu skyltar och om man har en telefon så kan man 

fokusera på den här koden och då registreras den här i telefonen och du får en snabblänk 

till hemsidan där du får en komplett objektsbeskrivning. 

M: Vi har varit inne på något liknande faktiskt, om man kan räkna det till sociala medier 

så har vi en del funktioner på hemsidan som du kan ladda ner till telefonen, 

objektsbeskrivning och likande. Där har vi varit inne en del och funderat på olika typer 

av appar till Iphone som kan ha en liknande funktion som det ni pratar om. Vi är inte 

främmande att använda sådana element, vi tycker det kompletterar traditionell typ av 

marknadsföring och faran att utesluta vissa t.ex. äldre så tror jag snarare att vi spänner 

över en större räckvid över användare av olika mediekanaler. Så det är ingenting som 

tar av vår traditionella marknadsföring eller ersätter den utan vi ser det som ett 

komplement. 
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M: Det förvånar mig idag att vi är den tredje största mäklaren i alla fall. På det här 

området och att de större bolagen inte hinner före mig, jag har et här som lite 

sidoverksamhet att sitta med sociala medier och jag hittar ändå de som söker mäklare på 

Twitter före de andra.  

F: De kanske inte är så inne på sociala medier och de inte är lika bevandrade och kör 

vidare med den traditionella marknadsföringen?  

M: Flera av dem har egna ansvarig för social medier och ibland även folk som arbetar 

under dem. 

F: Ok, då får du väl klappa dig själv på axeln och inse att du är marknadsledande 

M: Jag tror att man kanske fortfarande är rädd för att lämna ut sig för mycket, men är 

det någon bransch som kan tjäna på en större öppenhet så är det mäklarbranschen, det är 

så tråkigt när man får in alla dessa twitterflöden om dåliga mäklare och 

fastighetsmäklare och att det finns generellt en sådan förutfattad mening om hur 

mäklare är som personer. Tycker att detta engagemang kan få upp synen på mäklare 

som vaniga människor som kämpar på och är otroligt kunniga så är det också ett plus. 

F: Det där känner man ju igen och det har man fått höra från dag ett när man började 

utbilda sig. 

M: Jag vet inte vart det kommer ifrån men på något sätt så är det ok att tycka illa om 

mäklare, det finns andra sådana grupper typ p-lisor. 

F: Precis  

M: Ja du förstår, det är konstigt det är folk som är duktiga på sitt jobb. 

F: Förhoppningsvis kan öppenheten göra att stämpeln försvinner successivt. 

F: Men vi får passa på att tacka för oss och avsluta med en kort fråga, vi måste ju hela 

tiden få ett godkännande för att få använda oss av detta i vår c-uppsats och självklart får 

du kolla igenom detta när vi har sammanställt detta. 

M: Ja, det vore jättebra 
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F: Men så att vi redan nu kan börja skriva och sen får du ta en sista koll så att allting 

verkar stämma och så att vi inte missuppfattat varandra någonstans. 

M: Absolut, det vore jättebra. Kan vara bra att få dubbelkolla. Lycka till med uppsatsen. 

M: Jag vill gärna läsa hela sedan 

F: Absolut 

F: Tack så mycket för att du tog dig tid 

M: Ingen fara, trist att vi inte kunde ses,  

F: Ja det var lite synd men det blir inte alltid som man tänkt sig men tack så jättemycket 

M: Tack själva, ha det bra. Hej då 

F: Hej då. 

 


