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Bakgrund: Att sälja sin bostad är en av det största ekonomiska affärer en privatperson gör i 

sitt liv. Det kan vara känsloladdat och försäljningen har inte alltid lyckliga orsaker. Säljaren 

sätter därför stor tilltro och förväntan till den mäklare som får uppdraget att förmedla 

bostaden. Det i kombination med att dagens fastighetsmarknad är otroligt konkurrensutsatt 

gör att företag ständigt måste hitta nya vägar för att nå ut med sitt budskap, som också måste 

träffa rätt. 

Syfte: Vår studie syftar till att undersöka vilka kriterier som är avgörande då en säljare väljer 

att ta kontakt med ett mäklarföretag och sedan jämföra det med hur företagen valt att 

marknadsföra sig. 

Metod: Undersökningen avgränsas till Gävle och två lokala mäklarföretag som finns 

etablerade här. Vår metod är kvalitativ och består av intervjuer med två mäklarföretagens 

kontorschefer samt tre villasäljare från respektive företag. 

Resultat: Marknadsföringen ska sticka ut och skapa ett intresse hos den potentiella 

fastighetssäljaren. Den ska vara personlig, nytänkande och skapa en medvetenhet.  Under hela 

säljprocessens gång skapas förväntningar från säljaren sida och ett rykte börjar utformas. 

Mäklarens roll är att leva upp till förväntningarna genom att visa ett genuint engagemang och 

på bästa sätt utforma säljprocessen utifrån säljarens önskemål. Från start till mål och framför 

allt efter försäljningen har kundvården stor betydelse då det skapar bra rykte och ger 

rekommendationer. 

Slutsats: Fastighetsmäklarbranschen är en måltavla för relationsmarknadsföringsteorin då 

hela konceptet bygger på att skapa relationer, nätverk och interaktion. Det är genom relationer 

och interaktion som affärer görs och pengar tjänas och ett stort nätverk blir som spindeln i 

nätet. Relationen ska vara så betydelsefull som möjligt för att ett långsiktigt förhållande kan 

byggas, detta görs genom bra kundvård. Kundvård leder till bättre rykte och 

rekommendationer som vidare leder till att potentiella fastighetssäljare som ännu ej är kund i 

företaget får upp ögonen och blir intresserade av mäklarföretagets koncept. 

 Nyckelord: fastighetsförmedling, tjänstemarknadsföring, kundvård 



3 

 

Abstract 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anna Ekstrand & Emelie Palm 

Supervisor: Lars Steiner 

Date: 2010 - June 

 

Background: Selling your home is one of the largest financial transactions in an individual’s 

life. A lot of emotions can be involved and the cause of the transaction is not always happy. 

The real estate seller therefore puts a lot of trust and expectation to the real estate agent that 

manage the transaction. That, combined with today's real estate market that is an incredibly 

competitive market, allows companies to constantly find new ways to reach out with their 

message.  

 

Objective: Our study aims to examine the criteria that determine when a seller chooses to 

make contact with a real estate firm and then compare the results with how the companies 

chosen to market itself.  

 

Method: The study is delimited to Gävle and two local real estate firms who are established 

here. Our method is qualitative and consists of interviews with both real estate sellers and 

office managers. 

  

Results: The advertising should stand out and create an interest. It should be personalized, 

innovative thinking and create awareness. Throughout the sales process creates expectations 

and the rumor is created from the experience. The real estate agent's part is to keep promises 

and to live up to expectations by showing a genuine commitment. From start to goal, and 

above all after sales, customer care is very important as it creates a great reputation and 

provides recommendations.  

 

Conclusion: The real estate business is a target for relationship marketing theory, the whole 

concept is built on creating relationships, networking and interaction. It is through 

relationships and interaction that business is done and the money earned. The relationship 

should be as meaningful to be able to build a long term relationship and this is done by good 

customer care. Customer care leads to better reputation and recommendations which further 

leads to the potential real estate sellers who are not yet customers of the company. 

  

Key words: real estate, service marketing, customer care  
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1 Inledning 

Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden för att läsaren ska få en förståelse av det 

valda ämnet. Vidare presenteras problemdiskussionen som sedan leder fram till 

forskningsfrågorna. Kapitlets avslutas med syfte och avgränsningar. 

1.1  Bakgrund och problemdiskussion 

Fastighetsbranschen har genomgått en rejäl förändring det senaste decenniet. Enligt statistiska 

centralbyrån har Sverige haft en genomgående stabil ekonomiskt tillväxt under åren vilket 

särskilt gynnat fastighetsmarknaden därför att många har haft råd att byta boende. Arbetet 

som fastighetsmäklare har lockat till sig en stor grupp människor och kantas för varje år som 

går av en allt tuffare konkurrens. Drygt 4 700 fastighetsmäklare konkurrerar om mellan 50 

000 och 60 000 egnahemsöverlåtelser. Alla överlåtelser går inte genom fastighetsmäklare, så i 

praktiken blir siffran lägre. Konkurrensklimatet i dagens marknad är stenhård vilket gör att 

mäklarföretagen ständigt måste ha stort fokus på att nå med sitt budskap till potentiella 

fastighetssäljare. En effektiv marknadsföring är otroligt viktigt (Mäklarsamfundet, 2008). 

 

Marknadsföringen inom denna bransch växer sakta men säkert in i en internetbaserad värld 

men den är fortfarande ganska konservativ. Tidningsannonserna är fortfarande den största 

marknadsföringen även fast internstatistik visar att väldigt få procent av alla köpare och 

intressenter hittar sina objekt via tidningen. (Hemnet) 

För att det ska vara möjligt att genomföra studien under den tid som vi har till vårt förfogande 

behöver vi avgränsa oss. Geografiskt är vi avgränsade till att undersöka marknadsföringen 

som två av Gävles fastighetsmäklarföretag valt att genomföra. Därtill avgränsas också 

kunderna till samma område och företag där vi genomför en analys av hur kunderna från 

dessa två företag hittat sin relation till respektive företag. Ämnesmässigt avgränsar vi vår 

undersökning till de specifika förhållanden som råder innan en fastighetssäljare och mäklare 

har ett avtal. 

 

Vårt huvudsakliga syfte är att undersöka vad som får en kund att kontakta ett visst 

fastighetsmäklarföretag och sedan jämföra det med hur företagen valt att marknadsföra sig. 

Vad är det i ett fastighetsmäklarföretags marknadsföring uppfattas som viktigt hos en 

potentiell kund? Första steget inom yrket är att kunden på något sätt kommer i kontakt med en 

kunnig fastighetsmäklare och det är viktigt att förstå varför mötet kommer till stånd. 

 

Ändamålet med studien är dessutom att utveckla en modell över kundrelationens livscykel. Vi 

vill jämföra villasäljarens uppfattning av mäklarföretaget och se om det stämmer överens med 

företagens marknadsföring. Genom att sätta kundernas uppfattning kring det budskap 

fastighetsföretagen vill förmedla och analysera dessa mot varandra skapas ett underlag för hur 

en framgångsrik marknadsföringsstrategi kan utvecklas. 
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2 Metod 

Vår metod är kvalitativ och studien beskriver den del av marknadsföringen som sker innan 

interaktionen mellan uppdragsgivare och fastighetsmäklare samt undersöka vilka faktorer som 

väger tyngst då man som fastighetssäljare väljer att kontakta ett eller flera specifika 

mäklarföretag. Det är svårt att värdera en tjänst då den inte är något konkret utan en aktivitet 

eller process. För att få ett tillförlitligt underlag har vi samlat in data genom intervjuer, 

litteraturstudier samt egna observationer då vi arbetar och praktiserar på de två företagen som 

är med i vår undersökning. 

 

Kvalitativ forskning söker i första hand inte statistiska och kvantifierbara resultat utan 

försöker finna essensen, kvalitén i det som undersöks. Den kvalitativa metoden handlar om att 

skapa en djupare förståelse för en viss händelse men det som ofta kritiserats är att dess 

studiers resultat i princip aldrig går att upprepa. Parallellen mellan kvalitativ metod och 

hermeneutiken är lätt att dra då man inom hermeneutiken fokuserar på helheten i de 

forskningsproblem man försöker lösa och sätter helheten i relation till de olika delarna. 

(Denscombe, 2000) 

 

Eftersom tanken med vår undersökning är att föra en diskussion kring ämnet lämpar sig den 

kvalitativa forskningen bäst. Kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser skiljs åt på så sätt 

att den kvalitativa ansatsen bygger på att omvandla resultatet i ord snarare än i siffror, vilket 

annars är normen vid en kvantitativ ansats. (Denscombe, 2000) 

2.1 Intervjuer 

2.1.1 Kontorschefer 

Kontorschefer till två väletablerade fastighetsmäklarkontor i Gävle intervjuas för att ge varsin 

en muntlig redogörelse för hur de ser på marknadsföring och vad som ligger till grund till 

varför de valt att marknadsföra sig som de gör. Intervjuernas frågeställningar ställs till 

respektive kontorschef och de är halvstrukturerade vilket innebär en kombination av öppna 

och slutna frågor. Frågeområdena är på förhand bestämda, likaså uppföljningsfrågorna, och 

intervjun följer en intervjuplan. Detta för att lättare inbjuda till diskussion och genom att 

använda utforskande frågor och sedan anpassa dem individuellt ökas möjligheterna till en 

djupare diskussion. Positiva aspekter med en halvstrukturerad intervju är att den skapar en 

balans mellan struktur och öppenhet. (Gillham, 2008)  

En annan fördel med att genomföra intervjuer med respektive kontorschef är att företagens 

verksamhetsplaner gällande marknadsföring huvudsakligen sköts centralt från huvudkontoren 

och kan vara information som är känslig att få tillgång till i tryckt text. 

Grundtanken bakom intervjuerna med kontorscheferna bygger på en analys och diskussion 

utifrån tre ståndpunkter; 

Hur ser du på marknadsföring? 

Hur vill du framställa företaget? 

Hur tror du att kunderna uppfattar företaget?   
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2.1.2 Kunder 

Vidare intervjuas tre villasäljare från respektive mäklarföretag som senast ett år tillbaka sålt 

via de berörda företagen. Detta för att få en djupare inblick i hur de hittade ”sitt” företag och 

hur marknadsföringen påverkade dem i just det valet. Intervjuerna med fastighetssäljarna är 

likt intervjuerna med kontorscheferna präglade av en halvstrukturerad metod. Nackdelen med 

intervjuerna med säljarna är att de redan sålt genom företagen och förmodligen är färgade av 

hur de upplevde processen. Vi är medvetna om detta och materialet analyseras i största mån 

med objektiva ögon. 

2.1.3 Tillvägagångssätt vid dataanalys 

Då alla intervjuer är genomförda med såväl fastighetssäljare som kontorschefer kommer efter 

transkription av samtliga intervjuer ett flertal kategorier att skapas. Detta för att få en klarare 

översikt över vad om bedöms som viktiga faktorer ur både kontorschefernas och 

fastighetssäljarnas olika perspektiv. Analysen innefattar återkoppling till teorin samt 

jämförelse och analys om kundens behov bemöts på rätt sätt av fastighetsmäklarföretagen. 

Början på den analysprocess som ligger till grund för studien är arbetet med att överföra 

intervjuerna i skriftliga versioner, det vill säga en transkription av materialet. Detta sker så 

snart som möjligt efter varje intervju för att undvika att transkriptionens kvalité blir lidande. 

Genom transkriptionsprocessen utvecklas en känsla för vilka delar som bidrar till substansen i 

den empiriska undersökningen, en stor del av det som sägs i intervjuerna kan komma att bli 

överflödigt i substantiell bemärkelse. (Gillham, 2008) 

Utifrån det underlag som intervjuer med kontorschefer respektive säljare som framkommit 

under studien genomförs en analys. Analysen kopplar samman de kriterier som 

kontorscheferna presenteras som viktiga med de som säljare uppfattar som betydelsefulla och 

jämförs sedan. Säcken knyts samman genom att återkoppling till den teori vi valt att använda 

oss av sker.  

För att skapa en översikt samt presentera de faktorer som är återkommande och som vi 

uppmärksammar på under vår transkription skapas kategorier utifrån materialet, så kallat 

kodning. Vi är medvetna om att alla bedömningar och tolkningar är subjektiva, det objektiva i 

vår analys är att göra kriterierna för bedömningen uttryckliga. (Gillhamn, 2008)  

2.2 Litteraturstudier 

Vår fokus i litteraturen ligger främst på forskarna Grönroos (1998, 2008) och Gummesson 

(1997, 2002) då de under många år har ägnat sig åt forskning inom tjänstemarknadsföring. Vi 

använder oss av både artiklar och böcker.  

Det är viktigt att poängtera att författarnas identiteter, värderingar och övertygelser kan spåras 

genom arbetets gång och att deras jag har en betydande del i analysen Vi är medvetna om 

detta och därför tar vi ett steg tillbaka för att kunna distansera oss från våra normala 

övertygelser under arbetets gång och vänta med att dra slutsatser in i det sista. Således får 

undersökningen en än mer kvalitativ känsla och inriktning vilket är både omöjligt att undvika 

och lämpligt utifrån uppsatssyftets natur och utformning (Denscombe, 2000). 
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3 Tjänstemarknadsföring 

3.1 Marknadsföringens nya skede 

Marknadsföringsteorierna började utveckling runt 1960-talet och grundorsaken till de att kom 

till var ett konstaterande från företagens sida att kunderna inte längre stod i kö för att köpa 

deras varor. Massproduktionen av varor gjorde att utbudet ökade mer än efterfrågan och 

företagen måste nu försöka locka kunderna att välja just deras vara framför konkurrentens. 

Särskilt påtagligt blev detta under 1990-talet då de flesta marknader präglades av ett 

överutbud. Företag fick nu på allvar ändra sin strategi och rikta krafterna mot kunden och 

uttryck såsom ”kunden i centrum” och ”servicekvalité” växte fram. (Magnusson & Forssblad, 

2000) 

Tiderna har förändrats och det gamla ordspråket ”telling and selling” har för längesedan gått i 

graven. Grundtanken med dagens marknadsföring är att försäljningen i sig ska vara 

överflödig. Syftet ska istället vara att förstå och lära känna kunderna så att produkterna och 

tjänsterna som erbjuds tillfredsställer behoven och därmed säljer sig själva. (Kotler 2005) 

Människors behov är olika tillstånd av upplevd förlust eller saknad. De omfattar 

grundläggande behov för mat, värme och trygghet, sociala behov för tillhörande och 

tillgivenhet och individuella behov för kunskap och självförverkligande. Marknadsföringen 

bör planeras utifrån vilket behov tjänsten eller produkten avser tillfredsställa så att budskapet 

riktas mot rätt målgrupp. (Kotler 2005) 

”Marknadsföring är som en social och administrativa process där individer erhåller vad de behöver 

och vill ha genom att skapa och utbyta produkter och värde med andra.” – Philip Kotler  

3.2 Marknadsföring av mäklartjänsten 

Annonsering och kundregister har tidigare varit fastighetsmäklarföretagets stora 

marknadsföringsargument, då detta visade kunden att företaget visste var köparna fanns. 

Internet och dess stora spridning har inte bara öppnat för nya möjligheter utan även förändrat 

fastighetsföretagens behov av marknadsföring. Profilering av företaget har kommit att bli 

mycket viktigt och det är idag en självklarhet att ha en egen hemsida som tilltalar framtida 

säljare. Det är inte idag helt lätt med profilering eller marknadsföring då mäklartjänsten är 

hårt reglerad och i princip ska vara densamma hos alla företag. I 

marknadsföringssammanhang är mäklarföretagens specifika kännedom om sin lokala 

marknad mycket väsentlig. De vanligaste formerna av marknadsföring är 

direktmarknadsföring såsom skyltning hos bank, kataloger, Bo-dagar (öppet hus) samt genom 

den direkta objektsannonseringen via tidningen och Internet. Den bästa marknadsföringen är 

dock rekommendationer från andra och det är därför viktigt att synas i samhället på ett 

positivt sätt. Fastighetsföretagen bör visa upp sitt namn i så många sammanhang som möjligt 

för att skapa en medvetenhet kring namnet och dess mäklare. (Mäklarsamfundet, 2008) 

”Fastighetsmarknaden har i princip flyttats till Internet” 
   Mäklarsamfundet (2008) 



9 

 

3.2 Sociala medier 

Sociala medier kan göra stor nytta för företag som vill förbättra sin kundrelation. Här finns 

möjligheterna till att hålla löpande kundkontakt, skapa förtroende, ge kunden inblick i 

verksamheten, bygga långsiktiga relationer och på så vis komma närmare kunden. Tack vare 

den enorma teknikutveckling som skett bara det senaste decenniet har människors kontaktnät 

och aktivitet utvidgats betydligt. De sociala medierna har kommit att spela en stor roll i 

människors vardag och communitys, digitala mötesplatser, såsom Facebook och Twitter, 

besöks dagligen. Information sprids genom bara ett klick och människor världen över kan 

byta åsikter, trender och jämförelser med blixtens hastighet. Även åsikter och erfarenheter 

kring en specifik produkt sprids genom t ex blogginlägg eller kommentarer till 

tidningsartiklar. Den nya djungeltelegrafen bidrar till en positiv marknadsföring om 

upplevelserna kring produkten varit tillfredställande men likaväl en negativ marknadsföring 

om förväntningarna inte uppnåddes. 

”Människors reklamtrötthet ökar. Reklam väljs bort när det finns möjlighet. Brevlådor och brevinkast 

pryds med ”Reklam nej tack”, tv-reklam kan kännas omodernt och irriterande och användningen av 

reklamblockerande program på webben ökar ständigt.” 

– Lena Carlsson, Sociala medier 

 

Tidigare har företag alltid haft möjlighet att sätta sig själva i centrum, men nu är det helt 

plötsligt konsumenten som styr och väljer. Företag och organisationer måste anpassa sig. 

Webben öppnar upp för nya möjligheter att kommunicera och det gäller för företag att vara 

tillgängliga, sökbara, finnas till hands och vara intressanta för dem som vill ta emot 

informationen. Det är inte längre frågan om att sikta på rätt målgrupp, det handlar om att bli 

vald. En tidningsannons visas för läsarna oavsett de vill se den eller inte. På samma sätt som 

att en blogg inte får några läsare om innehållet uppfattas som ointressant uppmärksammas inte 

heller reklam via Internet om den inte väcker ett intresse. (Carlsson, 2009) 

Det ökade utbudet av information i kombination med möjligheten att den valfrihet som 

Internet innebär måste företagen erbjuda något som tillför ett mervärde. Marknadsföringen 

måste innehålla något intressant, oväntat eller provocerande som väcker intresse, samtidigt 

måste det knyta an till det varumärke eller produkt som står i fokus att bli marknadsförd. 

(Frankel, 2007) 

Samtidigt som Internet öppnat upp en ny värld av möjligheter för företag att nå med sin 

marknadsföring har konkurrensen om uppmärksamheten ökat i samma takt då alla har tillgång 

till samma nät. Det krävs mer för att få uppmärksamhet av webbanvändare då allt fler företag 

konkurrerar om uppmärksamheten hos människor som själva väljer den information de vill 

ha. (Frankel, 2007) 

 

Internet är ett självklart inslag i vardagen och sajter som Facebook och Youtube tar upp en allt 

större del av vår tid. Facebook har, enligt www.checkfacebook.com, över 460 miljoner 

användare runt om i världen och i Sverige finns det ca 3 650 000 registrerade användare. Alla 

dessa användare är inte bara potentiella kunder utan även informationsspridare vilket gör att 

det borde vara intressant för de flesta företag och organisationer att komma i kontakt med 

dem. (Carlsson, 2009) 

Den nya generationen är inte fascinerade av den nya tekniken utan ser det som vardagsmat. 

För många handlar det om att utföra vardagssysslor framför datorn såsom att chatta med 
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väninnor istället för att ringa telefonsamtal och blogga istället för att skriva dagbok. Den 

digitala formen av sysslor tar en allt större plats i våra liv och utvecklingen fortsätter framåt i 

en rasande takt. 

”Morgondagens varumärke byggs inte med gårdagens metoder.”  
– Micco Grönholm, varumärkesutvecklare 

 

Basmodellen i traditionell marknadsföring har skett i mediekanaler såsom 

tidningsannonsering, radioreklam och tv-reklam och har traditionellt kallats för avbrytande 

reklam. Det är reklam som avbryter folk när de egentligen vill göra något annat, t ex se ett tv-

program eller lyssna på musik på radion. Traditionellt har alltså annonsringen gått ut på att få 

folk att avbryta sina sysslor för att ta del av ett enkelriktat budskap och konsten att på ett 

snyggt, kreativt varit den röda tråden. I takt med att en upplyst och medveten generation håller 

på att ta plats står det gamla traditionella sättet att upplysa människor med sitt budskap inför 

en stor förändring. Från och med nu kommer det att behöva skapas kreativa lösningar med 

meningsfullt innehåll – tillgängligt när kunden vill ha det. (Carlsson, 2009) 

Men det är inte bara potentiella kunders reklamtrötthet som ökat, aldrig förr har det funnits så 

goda möjligheter för företag att faktiskt kunna lyssna till kunder och omvärld och dra nytta av 

det. Att vara lyhörd och ta in det kunden tycker och tänker för att sedan berätta att företaget 

finns och vad de har att erbjuda är det nya sättet att skapa kundrelationer. 

De sociala medierna öppnar upp för ett nästintill obegränsat antal insatser för att bygga upp 

varumärket. En företagsblogg ger chansen att sprida företagets filosofi och visa företagets själ 

samtidigt som nöjda kunder får chansen att sprida företagskulturen vidare. En företagssida på 

exempelvis Facebook kan ha samma funktion och det skapar en god möjlighet att positionera 

företaget och kanske viktigast av allt – att finnas och verka där morgondagens kunder finns. 

(Carlsson, 2009) 

En viktig del i marknadsföring är att efteråt mäta den effekt satsningen har gett och på så sätt 

analysera om det är värt ännu en satsning eller om resurser istället ska läggas på andra 

kanaler. I traditionella annonskampanjer kan det vara svårt att mäta exakt vad insatsen 

genererat. De sociala medierna öppnar för möjligheten att mer konkret mäta effekten av en 

företagsblogg eller för företagssida på Facebook. Exempel på vad som kan vara av intresse att 

mäta är unika besökare, antal besökare, sidvisningar, kommentarer, antal fans samt sökord 

och fraser i sökmaskiner. Men eftersom sociala medier handlar om så mycket mer än enstaka 

kampanjer menar många att det krävs ett nytt synsätt på värde och faktiskt mätning. Faktorer 

såsom engagemang, deltagande och uppmärksamhet är viktigare än det faktiska besöksantalet. 

Värdet ligger i relationer, nätverkande och nya kunskaper och vad de i förlängningen innebär 

för företaget. (Carlsson, 2009) 

Genom att mäklarföretagen engagerar sig i de sociala medierna öppnar de även upp för 

inblick och dialog med deras kunder. Tyvärr kan detta ibland vara kopplad till en viss oro då 

minsta lilla fel eller missförstånd kan leda till negativ kritik för mäklarföretaget. Det är alltså 

viktigt att mäklarföretagen och mäklaren håller vad de lovar och sköter sina åtagande efter 

bästa förmåga. En miljö med nöjda kunder uppmuntrar till positiv respons men förr eller 

senare kommer företaget att råka ut för en missnöjd kund och det gäller då att bemöta kunden 

på ett bra sätt.  
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3.3 Mun till mun 

Historiskt har mun till mun marknadsföring sina rötter redan tillbaka på 1800-talet då ryktet 

spelade en väsentlig roll och var den stora kommunikationskällan. Folk anlitades ofta på 

tillställningar och operor för att jubla och sprida just ett positiv gott rykte. 

 

Men för att överhuvudtaget dra nytta av mun till mun marknadsföring krävs att företaget till 

en början gör ett bra jobb och skapar en krets med nöjda kunder. Det är nämligen de nöjda 

kunderna som är källan till en otroligt viktig del i marknadsföringen, nämligen ryktet. Nöjda 

kunder har kommit att bli viktigare än någonsin. Människors kontaktnät är idag väldigt stora 

och information sprider sig med blixtens hastighet. Det är inget att sticka undan stolen med att 

negativ kritik har en förmåga att sprida sig ännu snabbare än positiv kritik. En missnöjd kund 

som sprider sin dåliga erfarenhet av företaget är sämsta tänkbara marknadsföring för med 

dagens sociala medier är det förmodligen fler som tar del av den dåliga erfarenheten än 

grannen. 

 

En framgångsrik marknadsföring är när konsumenterna själva tar initiativ till dialog. Ett 

exempel på det är Apotekets reklam för deras hudvårdsprodukter Apoliva väckte oväntat stort 

intresse då reklamen visades både på tv och fanns upplagd på Youtube. En Facebook grupp 

startades under namnet ”Jag är rädd för tjejen i Apolivareklamen” och hade fler än 100 000 

fans. Senare startades mot grupper med namn som ”Jag är inte rädd för tjejen i 

Apolivareklamen”. Klippet visades närmare en miljon gånger på Youtube, bloggare skrev 

kommentarer och uppmärksamheten kring reklamen spreds i de sociala medierna. Både bra 

och dålig kritik men uppmärksamhet, engagemang och dialog på konsumenternas eget 

initiativ lyckades företaget i alla fall skapa. 

3.4 Relationsmarknadsföring 

Gummesson (1997) skriver om den framväxande teorin kring relationsmarknadsföring och 

användningen och förståelsen för den. Gummessons bidrag till relationsmarknadsföringsteorin 

kallar han 30 R strategin (Gummesson; 1995). Kärnan i strategin är att identifiera de 30 

konkreta relationer som existerar i företag och organisationer och konsekvenserna av dessa. 

Exempel på 30 R är förhållandet mellan leverantör och kund, relationer via heltid och deltids 

marknadsförare samt förhållandet till externa leverantörer av marknadsföringstjänster. 

Huvuddragen i den 30 R inställning till relationsmarknadsföring sammanfattas nedan: 

 

 Definition: Relationsmarknadsföring är marknadsföring sedd som relationer, nätverk 

och interaktion. 

 Egenskaper: Ett värde skapas genom en interaktion process mellan leverantörer, 

kunder, konkurrenter. Då dessa ofta är samproducenter skapar de ett värde för 

varandra i en gemensam ansträngning. 

 Värden: Mer fokus på win-win och mindre vinna-förlora. Alla parter har ett ansvar 

och kan vara aktiv i ett förhållande, fokus på att skapa långsiktiga relationer. 

 Påtaglighet och operativa aspekter: Specificeringen av 30 R är ett försök att göra 

teorin kring relationsmarknadsföring mer konkret och effektiv. 
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Gummeson (1997,2002) menar att detta är en ytterst kortfattad presentation och att den även 

präglas av hans personliga tolkning. Vidare menar Gummesson att hans uppfattning kring 

relationsmarknadsföring bygger på forskning och praktiska erfarenheter i syfte att förnya vårt 

tänkande och förbättra våra insikter. 

Det finns idag en klyfta mellan användningen av termen relationsmarknadsföring och 

förståelsen av själva fenomenet. Klyftan mellan traditionell marknadsföring och 

relationsmarknadsföring kan också skapas av marknadsförare som uppfattar 

relationsmarknadsföringen som en modefluga. Det är av stor vikt att poängtera att den 

traditionella marknadsföringen inte dött ut utan bara blivit inknuffad i ett hörn där de gör 

återkommande insatser för att bryta ut. Gummesson anser att otillräckligt grundläggande 

värderingar och frånvaron av etik är de största hindren för framgång i 

relationsmarknadsföring. 

De grundläggande värdena i relationsmarknadsföring bör omfatta nätverk av relationer och 

win-win situationer, långsiktigt är relationer fördelaktigt för båda parter samt att det skapas ett 

mervärde för kunden då denne ses som en medproducent och partner. Etiska aspekter och 

egenskaper som ofta citeras inom relationsmarknadsföringen är tillit, ärighet, välvilja, 

pålitlighet, engagemang och omsorg. Det finns inte en enda punkt i samband med en relation 

till en kund där försäljningen sker, men det finns många punkter i detta förhållande där 

effektiv försäljning krävs. En försäljning är aldrig helt fullbordad förrän projektet har slutförts 

på kundens tillfredsställelse. 

3.5 Rykte  

”Top-of-mind medvetenhet” är ett begrepp som ursprungligen myntades av Ellis Verdi, en 

gång ordförande för National Retail Annonsörer rådet, och ägaren av en reklambyrå i New 

York. I en artikel beskriver han sin syn på marknadsföring och det felaktiga effekter företag 

försöker skapa med sin marknadsföring.  

Han menar att de flesta i sitt reklammaterial felaktigt försöker att åstadkomma kortfristiga 

kassaflöden istället för långsiktiga relationer. Marknadsföringen är riktad på så sätt att man 

erbjuder kunder försäljnings kampanjer, rabatter och prissänkningar detta leder till en 

kortfristig effekt som vanligen avtar. Verdi menar att ”Diskontering är verkligen som en 

drog”. Det ger för vissa företag lite fler affärer och för andra många fler affärer, men effekten 

avtar och företaget sätter sig själva i en obekväm sits då de hela tiden måste ge ytterligare 

rabatt för att skapa fler affärer än mindre för att behålla de affärer de skapat.  

Top-of-mind medvetenheten är istället en metod som inte kräver att marknadsföringen pris 

baseras. Metoden innebär två viktiga saker, det första är den psykologiska effekten på 

människor så att blotta vetskapen om ett företaget, en produkt eller tjänst i sig naturligt skapar 

ett behov för dem. Det leder till det andra viktiga, att det placerar företaget, tjänsten eller 

produkten överst på specifik marknad i medvetandet. Detta gör att företaget omedelbart 

kommer att väljas när människor vill ha vad det här företaget har att erbjuda. (Top-of-mind, 

Verdi) 

 

I fastighetsmäklarbranschen faller de olika aktörerna lätt in ”följa-john” beteendet. Utvecklar 

ett företag en ny tjänst eller ett nytt koncept dröjer det inte länge innan det är kopierat av flera 

andra företag. Så börjar ett företag exempelvis att sänka sin provision kommer det i slutändan 

bara leda till att alla företag har lägre provision eller bjuder på något man tidigare tagit betalt 
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för, det blir med andra ord ingen win-win situation. Att ligga i framkant gällande att både 

skapa nya relationer och sedan satsa resurser på att vårda dem är det vinnande konceptet.  

Reputation Institute arbetar med att kartlägga företags rykte och anseende och har klienter 

bland många av världens mesta ansedda organisationer. Företaget erbjuder en rad tjänster för 

att hjälpa andra företag att hantera sitt rykte strategiskt. En av tjänsterna, Global Reputation 

Pulse, beskrivs på hemsidan som en tjänst där klienten får information om vilka faktorer som 

påvekar ryktet i just dennes bransch. I tjänsten ingår även rådgivning med experter för att 

identifiera både stora risker och möjligheter med allmänheten, samt en utvärdering av ryktet i 

förhållande till konkurrenter och globala ledare inom branschen.  

Gamla tankesätt är dominerande inom marknadsföring och trots att 

relationsmarknadsföringens strategi börjat växa fram har utvecklingen fastnat i en smal och 

mekanisk syn. Men de marknadsföringsforskare och konsulter som nu erkänner 

relationsmarknadsföring och vill sprida teorin har ingen lätt uppgift framför sig. Det kan 

beskrivas med hjälp av en metafor: ”Amerika fanns innan Columbus kom dit. Att säga att han 

"upptäckte" Amerika är en ensidig bild, han upptäckte det för dem som inte vet att det fanns, 

inte för dem som bodde där. Men han inte skapade det, gav han det bara ett namn och la till 

landet på en karta.” Det hela kan förvirras ytterligare genom att tillägga att Columbus inte på 

förhand visste vart han seglade och inte i efterhand visste vart han varit. Sammanfattningsvis 

är relationsmarknadsföring ny i böckerna, men gamla i praktiken . 

”Nya begrepp, modeller och teorier kan mycket väl vara kejsarens nya kläder - men gamla och 

erkända teorier kan också vara icke-existerande kläder.” – Evert Gummesson 

 

Relationsmarknadsföring speglar i grund och botten samspelet mellan marknadens parter, ett 

perspektiv på kunden som en partner i en relation istället för en person som då och då köper 

av företaget. Det centrala i marknadsföring är inte längre bytessituationen i sig utan utbytet av 

värde, den kvalité och det värde som gör företagets kunder nöjda. Relationen mellan parterna 

är kärnan och det som anses främja och stödja utbyten och transaktioner. 

 

Inom relationsmarknadsföring kan ett antal strategiska grundförutsättningar urskiljas. Tre av 

dessa är tjänstekonkurrens, direktkontakt med kunder, kunddatabas samt partnerskap och 

nätverk. Dessa anses vara viktiga byggstenar till att lyckas bedriva framgångsrik 

relationshantering och kundvård. 

3.6 One to One marketing 

Då relationsmarknadsföring baseras på ett förtroendefullt samspel måste mäklarföretagen lära 

känna kunderna bättre och varje kund bör behandlas individuellt. Tekniken, så som mail, 

hemsidor m.m., underlättar för mäklarföretagen att hålla kontakten med kunden och att hålla 

kunderna uppdaterad på nya kampanjer och allmän information som passar just deras 

situation. På så sätt kan mäklaren på ett smidigare sätt visa kunderna uppskattning och att de 

känner sig speciella.  

Mäklarföretagens metoder för att kartlägga en potentiell säljares behovsmönster börjar oftast 

med ett möte där någon form av relation skapas, vilket kan ske genom att parterna möts på en 

visning. Detta behöver inte betyda att den potentiella kunden i det läget har ett behov av att 

sälja sin bostad men mäklarföretaget har ändå fått in individen ”i systemet” och denna kontakt 
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är också källan till vetskapen om individens livssituation. En fastighetsaffär är både 

ekonomiskt och personligt en omfattande affär och inget en privatperson genomför fler än ca 

3-4 gånger. Därmed kan inte heller fastighetsmäklarföretag likt andra företag rikta sin 

marknadsföring med hjälp av att kartlägga konsumenternas köpmönster.  

Hur frekvent kontakten därefter upprepas mellan mäklarföretaget och den potentiella säljaren 

är beroende av flera faktorer. Dels hur företaget bedömer kundens behov av att använda deras 

tjänster, dels kundens intresse och besök på visningar. En värdering av en kunds bostad är ett 

annat sätt att få kontakt, även om värderingen bara har finansiella avsikter har företaget fått en 

inblick i kundens livssituation och etablerat en första kontakt. Utifrån det kan företaget, 

beroende av kundens behov, marknadsföra sig. Viktigt är också att då och då ta upp kontakten 

med kunden så att den etablerade kontakten i slutändan leder till att mäklarföretaget anlitas 

vid en framtida försäljning. 

Gröönros och Finne (2008) försöker dem bena ut begreppen om marknadsföring utifrån en 

konsument perspektiv. Konceptet integrerad marknadsföring och relationsmarknadsföring har 

under den senaste tiden vuxit sig allt bredare och forskning som finns kring ämnet är ofta 

baserat utifrån företagets synvinkel, inifrån och ut. Att sätta konsumenterna i centrum och 

lägga fokus på deras aktivitet gör att vi kan få svar på frågeställningar som; vart möter 

kunderna upp marknadsföringen? Vart integreras marknaden och hur? 

 

Flera forskare har nämnt att forskningen behöver ändra fokus från de utgående meddelanden 

som avsändes till hur konsumenten uppfattar och tar in budskapet. Istället för den traditionella 

marknadsföringen som fokuserar på avsändarens meddelande till kunderna bör vi nu lägga 

fokus på mottagarna, deras uppfattning av budskapet då andra faktorer ofta infiltrerar 

meddelandet, så som egna referenser, upplevelser och kreativitet. Alltså både från inre och 

yttre faktorer. (Grönroos, Finne, 2008) 

 

Gröönros och Finne (2008) talar om ordet ”meaning” och hela konceptet blir intressant då det 

lägger fokus på att beskriva vad exempelvis produkt/tjänst betyder för konsumenten. 

Betydelse kan inte transporteras genom reklam utan den skapas utifrån det, man skapar sitt 

”eget” budskap. Relationsmarknadsföring bygger på inre och yttre faktorerna samt historiska 

och framtida händelser.  

 

För att få ut ett budskap som skapar en betydelse är det viktigt att konsumenten har en relation 

till företaget för att det ska kunna tolkas. Därför är det viktigt med marknadsföring av 

varumärket och ju bättre känslomässigt förhållande konsumenten har med företaget desto 

positivare bild och känsla får budskapet. Desto mer positiv känsla man har för ett företag 

desto lättare tar man in budskap. Samma meddelande kan framställas och formge olika 

betydelser beroende på mottagarnas olika preferenser (Grönroos, Finne, 2008) 

3.7 Tjänsteerbjudandet 

Fastighetsföretagen tillhör den tjänsteproducerande sektorn och måste genom 

marknadsföringen motivera varför någon ska köpa tjänsten av just dem. Försäljning av tjänst 

skiljer sig från försäljning av varor på tre väsentliga punkter: 

 Tjänsten är immateriell  

- alltså inte konkret vilket påverkar kundens förståelse och kvalitets uppfattning av 

tjänsten. 
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 Tjänsten är en aktivitet 

- den kan inte lagras, detta påverkar pris och utbud 

 Produktion, distribution och konsumtion sammanfaller 

- kunden deltar själv vid såväl tillverkning som distribution 

Viktigt att verksamheten är definierad som en tjänsteverksamhet samt är lyhörd och öppen för 

sina kunders långsiktiga behov och önskemål. Dagens kunder söker ett långt och mer 

allomfattande tjänsterbjudande. Framgången ligger i att både så effektivt och brett kunna 

tillfredställa kundens behov. Kunderna har allt högre förväntningar och företagen måste hela 

tiden anpassa sig för att möta dem. Idag konkurrerar företag inom den tjänsteproducerande 

sektorn allt mer med ett totalt tjänsteutbud istället för bara en grundtjänst. 

Ett företags kärntjänst ska enligt Grönroos (1998) vara den huvudsakliga anledningen till att 

företaget existerar på marknaden och tjänsten bör i sig vara av sådant slag att den 

tillfredsställer kunderna på marknaden. Då tjänsten i sig är abstrakt bör den konkretiseras 

genom att dela upp tjänsteerbjudandet i tre grunddelar; kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. 

Kärntjänsten är som ovan nämnt kärnan i företagets affärsidé och bitjänster är tjänster 

runtomkring som krävs för att kärntjänsten ska kunnas utnyttjas. Stödtjänsten däremot menar 

Grönroos är en tjänst som används för att öka värdet för kunden samt att öka 

konkurrenskraften gentemot konkurrenterna. (Grönroos, 1998)  

På Mäklarsamfundets hemsida finns information om lagar och regler för yrkesamma 

fastighetsmäklare. I 1995 års fastighetsmäklarlag finns under § 14 ett förbud för 

fastighetsmäklaren att utöva sådan verksamhet som ansågs som förtroende rubbande. 

Situationer då förtroendet ansågs komma i kläm uppstod då fastighetsmäklaren ska tillgodose 

fler intressen än sin uppdragsgivare och dennes motpart, alltså säljaren och köparen.  

14 § ”En fastighetsmäklare får inte bedriva handel med fastigheter. 

Mäklaren får inte heller ägna sig åt annan verksamhet som är ägnad 

att rubba förtroendet för honom som mäklare”. – Fastighetsmäklarlagen 

I den nya fastighetsmäklarlagen konstateras att sidotjänster inte längre är något hinder för att 

fastighetsmäklaren ska kunna ge så god service som möjligt. Istället menar lagstiftaren nu att 

det anses som ett viktigt konkurrensmedel att ha möjlighet att erbjuda fler tjänster i samband 

med bostadsförsäljning eller bostadsköp. Nu får fastighetsmäklaren rekommendera ett företag 

med tjänster och service som kan tänkas passa för köparen men mäklaren från inte ta 

någonting betalt för den tjänsten. Den nya fastighetsmäklarlagen kan komma att godkänna att 

fastighetsmäklaren får ta betalt och ha ett samarbete med olika firmor, dock behöver 

mäklarföretaget anmäla till fastighetsmäklarnämnden vilka företag de samarbetar med. 

Mäklaren ska också upplysa kunderna om det registrerade förhållandet och om den ersättning 

som mäklaren erhåller. (SOU 2008:6) 
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För fastighetsföretag handlar kärnan i tjänsteverksamheten om att sälja fastigheter men för att 

öka sin konkurrenskraftighet erbjuds kunderna åtskilliga tjänster runt omkring.  

Enligt Fastighetsbyråns hemsida använder de sig av kringtjänster såsom: 

 Kostnadsfri värdering 
- Kunden får en bild av vad bostaden är värd och vad en försäljning kan innebära för 

ekonomin. 

 Steget-före-paketet 
- Kunden kommer igång med försäljning utan att förbinda sig till något, vill kanske 

vill kunden avvakta tills den nya bostaden hittats. 

 Värdebevakaren 

- Kunden kan följa utvecklingen för bostadens värde oavsett om kunden planerar att 

sälja eller bara vill ha koll.  

Enligt HusmanHagbergs hemsida använder de sig av kringtjänster såsom: 

 Kostnadsfri värdering 

- Kunden kommer igång med försäljning utan att förbinda sig till något, vill kanske 

vill kunden avvakta tills den nya bostaden hittats. 

 Stegvis 

- Syftar till att för kunden färdigställa deras bostad för presentation och försäljning, så 

att de i lugn och ro kan fokusera på att köpa sitt nästa boende.  

 Köparmäklare 

- En köparmäklare som hjälper kunden under hela vägen från att hitta rätt bostad till 

att vara den personliga rådgivaren under själva köparprocessen. 

Tjänsterna kan sammanfattas som erbjudande om att få uppdateringar kring prisläget i 

kundens bostadsområde, att göra allt klart för försäljning så när kunden hittat sitt nya boende 

är ordnat, att få sin bostad värderar kostnadsfritt samt att få hjälp med allt juridiskt kring 

uthyrning av bostaden. Detta gör att potentiella framtida kunder kan utnyttja företagets 

tjänster även om det inte i dagsläget är aktuellt med en försäljning. Genom att öka 

medvetenheten för företaget och dess varumärke skapas goda förutsättningar att just dessa 

kunder vänder sig till det företag man tidigare skapat sig en relation till då det är dags att sälja. 

Tjänsteerbjudandet kan enligt Grönroos beskrivas i en modell, se nedan: 
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Figur 1: Tjänsteerbjudandet  (Grönroos, 1998) 

Grönroos beskriver tjänsteerbjudandet som en process i tre delar; tjänstens tillgänglighet, 

tjänstens interaktioner och tjänstens kundmedverkan. Tillgänglighet avser både den 

geografiska tillgängligheten samt personalens kontakt och kunnande. Interaktionen är nästa 

del och avser just interaktionen mellan kund och företagets resurser och Grönroos skiljer på 

tre olika resurser; interaktion med personal, interaktion med system och interaktion 

fysiska/tekniska resurser. Då kunder ofta medverkar i konsumtionsprocessen är 

kundmedverkan något som måste planeras och ta hänsyn till. 

3.8 Kundrelationens livscykel 

En potentiell kund går igenom ett antal faser innan denne beslutar sig för att köpa en tjänst 

eller produkt. För att utveckla en individ till en kund är det mycket viktigt att företaget 

använder rätt kraft och marknadsföring gentemot individen. En kund i olika faser av 

kundlivscykeln kräver nämligen olika bearbetningar. Grönroos beskriver livscykeln i en 

modell hur relationen mellan ett företag och en potentiell kund utvecklas i en tjänsteprocess. 

(Grönroos, 1998)  

 Initialskedet  

 Köpprocess 

 Konsumtionsprocess. 

 Upplevd tjänstekvalité 

 

I korthet kan man sammanfatta de olika skeden som: 

Initialskede  Här skapas ett intresse 

Köpprocess  Här specificeras erbjudandet 

Konsumtionsprocess  Här tillfredställs kunden 

Upplevd tjänstekvalité  Kunden ska känna sig nöjd med processen  
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Grönroos menar att det är av stor vikt att företagen är medvetna om de olika stegen samt rikta 

sin marknadsföring efter vart kunden befinner sig i livscykeln. Modellen blir allts ligga till 

grund för varje företags marknadsplanering. Grönroos visar genom en figur hur livscykeln 

kan illustreras. 

 

 

Figur 2: Kundrelationens livscykel (Grönroos, 1998)  

I initialskedet känner inte kunden till företaget eller dess tjänster men har eventuellt ett behov 

som väntar på att bli tillfredsställt. Kan företaget då pricka rätt med sin marknadsföring så att 

den tilltalar den potentiella kunden och dennes behov går kunden in i nästa steg i livscykeln, 

köpprocessen. Kunden är nu medveten om företaget, dess tjänster och produkter och bedömer 

i köpprocessen om det erbjudandet företaget har är värt ett köp. Då kunden övervägt och anser 

att köpet är en bra investering kan det leda till ett första köp. Om så är fallet kommer då 

kunden in i den tredje fasen, konsumtionsprocessen, det är här kunden utvärderar sitt köp och 

reflekterar kring köpet och om det motsvarade dennes förväntningar. Kommer kunden fram 

till att behoven är tillfredsställda och erbjudandet levde upp till förväntningarna uppstår en 

upplevd tjänstekvalité. Kunden känner sig nöjd och kan på eget initiativ välja att sprida den 

positiva informationen vidare vilket gör att nöjdheten från befintliga kunder är otroligt viktigt 

för ett företag och den absolut bästa marknadsföringen. Grönroos poängterar även att kunden 

när som helst under livscykeln kan välja att hoppa av om upplevelserna inte motsvarar 

förväntningarna. 
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Grönroos understryker den roll företagets marknadsföring har vid avgörandet kring det beslut 

som kunden tar då kunden väljer att stanna kvar som kund i företaget eller att hoppa av 

livscykeln. Det kan därför vara givande för företaget att analysera utvecklingen av 

kundrelationen utifrån denna modell och marknadsföringen får olika syften och strategier 

beroende på vilken fas kunden befinner sig i. Genom analys och uppföljning kan företaget 

satsa rätt resurser direkt och därmed effektivisera sin marknadsföring. (Grönroos, 1998) 

4 Tolkning av data och egna reflektioner 

I detta kapitel analyseras det underlag som skapats genom intervjuer och jämförs med 

teorierna. Analysen bygger på problemdiskussionen och återkopplas till teorin. 

Utifrån våra intervjuer har vi nedan sammanställt vårt resultat på samma sätt som Gillham 

(2008, Figur 19.2) gör. 
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4.1 Jämförelser företag - kund 

4.1.1 Relationer 

HusmanHagberg 

Per menar att det är viktigt att skapa en bra relation redan från första mötet. Det är också 

betydelsefullt att vårda sina kunder men tyvärr så satsas det mer på att skapa och upprätthålla 

relationen under försäljningens gång, på grund av att man ofta tänker kortsiktigt och ser vad 

som ger pengar i nuet. Ofta glöms det bort att relationen som vårdas genererar inkomster 

långsiktigt. 

”Kunduppföljning och kundvård är viktigare än mycket annat, men tyvärr ofta det vi missar. Det finns 

två typer, skapa en relation och vårda den och ofta brister det i det senare. Man känner att det inte ger 

något men det är jätteviktigt och det ger mig dåligt samvete att vi inte lägger mer kraft på det. Vi 

fokuserar alldeles för mycket på nuet och det som ger pengar nu.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

Flera av säljarna har haft en tidigare relation i form av värderingar eller försäljningar.  En 

annan relation skapades vid första mötet då säljarna fick ett bra intryck. 

”Min främsta anledning till att jag valde HusmanHagberg var att jag tidigare köpt huset av företaget 

och att mäklarens goda bemötande lockade till att gå in ett avtal.” – Gunnar, säljare HusmanHagberg 

”Först valde vi att gå till de största mäklarföretaget men det visade sig att störst inte alltid är bäst så 

vi sa upp avtalet med dem. HusmanHagberg kom på tal för att en av deras mäklare tidigare värderat 

vårt hus.” – Per, säljare HusmanHagberg 

”Vi valde att ta ut en mäklare från samtliga företag för ett möte hemma hos oss dels för att skapa en 

egen känsla för företaget och mäklaren i fråga. Efter hembesöken så bestämde vi att HusmanHagberg 

skulle anlitas. Vi fastnade för deras förtroendeingivande mäklare och hur han presenterade deras 

upplägg för oss, han verkade riktigt engagerad”. – Johan, säljare HusmanHagberg 

 

Fastighetsbyrån 

Stefan och Göran menar att visningarna är ett av de viktigaste momenten eftersom det är då 

som mäklaren har chans att göra ett bra intryck och visa företaget från dess bästa sida. Men 

alla former av kontakt skapar en chans till en vidare relation 

”Även vid fastighetsvärderingar med finansiellt syfte är det viktigt att fokusera på att bygga en 

relation då det i framtiden kan komma att bli aktuellt att sälja.” – Stefan Tröjbom, kontorschef Fastighetsbyrån 

Det nära samarbetet med Swedbank gör att människor med en tidigare relation till banken ser 

det som en påbyggnad av relationen att anlita Fastighetsbyrån. Lyckas mäklaren vid första 

mötet direkt skapa en bra relation ökar chansen att företaget anlitas då det blir aktuellt med 

försäljning. 

Flera av säljarna har relationer till Swedbank vilket blev en länk till att skapa en relation med 

Fastighetsbyrån som är nära sammankopplade. Bekantskap har också varit en viktig faktor då 

de inger en känsla av trygghet. 

”Bekantskapen med Stefan på Fastighetsbyrån var viktigare än att jämföra de lokala företagen.” – 
Christina, säljare Fastighetsbyrån 
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”Första kontakten med Fastighetsbyrån fick vi för ca två-tre år sedan, då vi träffade Stefan på ett 

möte genom Villaägarföreningen. Vi fick material och kontaktuppgifter från honom som vi hade kvar 

då det var dags för försäljning.” – Karl-Evert, säljare Fastighetsbyrån 

”Vi har allt i Swedbank så det blev naturligt att kontakta Fastighetsbyrån, för de hör väl ihop.” – Anita, 

säljare Fastighetsbyrån 

 

Reflektion 

Vi har under studiens gång märkt att det är viktigt med relationer på så sätt att har man 

tidigare sålt, köpt eller på annat sätt fått en bra kontakt så faller det sig ofta naturligt att sedan 

välja just det företaget. 

Att någon har sålt eller köpt via företaget ger däremot inga garantier för att de kommer 

tillbaka vid nästa försäljning utan det är beroende av hur relationen vårdas. 

Fastighetsmäklaren väljer inte sina säljare utan säljaren väljer sin mäklare och därför blir 

tankesättet olika. Ur mäklarens synvinkel så är det självklart viktigt att relationen vårdas 

under hela säljprocessen men också efteråt. Det säljarna tänker på när de återkopplar till 

upplevelsen med företaget är inte hur de blev behandlade efter utan hur det behandlades under 

processen gång. Så ur säljarens synvinkel ligger förväntningarna på att relationen ska vara bra 

innan och under försäljningsprocessen och har inga konkreta krav på att få uppmärksamhet 

efter. Med andra ord så blir det inte negativt om kundrelationen inte vårdas vidare men 

däremot positivt om den gör det.  

Mäklaren har ingen nytta av att skapa en relation om den inte sedan vårdas. En relation i sig är 

inte en säkerhet för att man blir anlitat utan det är mäklarens uppgift att bevara en bra relation, 

främst genom att hålla en god löpande kontakt.  

Att fokus på att vårda relationer långsiktigt kommer i andra hand kan bero på att det inte finns 

någon säkerhet att de kommer att sälja igen. Om så är fallet betyder det att resurser och dyrbar 

tid satsats i onödan. Det blir därför mer naturligt och mer motiverande att satsa på något 

befintligt.  

4.1.2 Varumärke 

HusmanHagberg 

Igenkänningsfaktorn är något som är grundläggande överlag i hela kedjan. Den grafiska 

profilen med färger och typsnitt är viktig och målet är att människor omedvetet ska koppla 

layouten till HusmanHagberg.  

”Print har stor betydelse, hur objektsbeskrivningen ser ut, bankkort och bilder, man måste veta vilken 

känsla man vill få ut. Från centralt håll är igenkänningsfaktorn otroligt viktig, man ska veta att det 

gäller ett HusmanHagberg kontor utan att tänka på det. Färger, typsnitt och uppställning av 

varumärket är centralt styrt och viktigt för igenkänningsfaktorn och alla kontor är också tvingade att 

hålla en viss grafisk profil.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

 

Varumärket är relativt nytt i Gävle och därför har det främst handlat om att kraftfullt mata ut 

varumärket i så många sammanhang som möjligt. Att de sticker ut ska omedvetet göra att folk 

känner igen och vet vilka HusmanHagberg är.  
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”Från början handlade det bara om att få ut varumärket och visa vad vi håller på med” – Per Larsson, 

kontorschef HusmanHagberg 

En annan viktig del av varumärket är ”nöjdare kunder” vilket marknadsförs som företagets 

slogan och är kedjans främsta målsättning. Vidare är det mycket viktigt att upprätthålla det 

löftet vilket görs genom att kunderna bemöts av trevliga och kunniga mäklare. 

”Gamla kunder kommer tillbaka för att de är nöjda då spelar ingen marknadsföring någon roll.” – Per 

Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

Varumärket är ett fenomen som är svårt att greppa och sätta ord på vilket gör att 

fastighetssäljaren ofta förknippar varumärket med ryktet. När de tänker på varumärket 

kopplar de omedelbart till den egna erfarenheten med företaget eller vad de hört ryktesväg. 

Ryktet återspeglar alltså varumärket och blir för säljaren det man tänker på när man hör 

varumärket.  

”Jag tror att budskapet som HusmanHagberg vill sända ut är att dem är trevliga, kunniga och gör ett 

bra jobb vilket också resulterar i nöjdare kunder.” – Johan, säljare HusmanHagberg 

”Budskapet som HusmanHagberg vill förmedla tror jag är att de är lyhörda och personliga. De som 

är positivt är att de ”inte är så på”. Jag kände mig väldigt speciell under försäljningens gång och det 

var skönt att mäklaren inte var så framfusig i sitt sätt och det var tryggt att hela tiden känna lugnet 

från mäklarens sida. Det skapade ett start förtroende vilket har gjort att vi mer än gärna 

rekommenderar företaget vidare till massvis med vänner och bekanta som går i säljtankar.” – Annika, 

säljare HusmanHagberg 

 

Fastighetsbyrån 

Stefan och Göran menar att Fastighetsbyråns varumärke står för pålitlighet samt att de är 

stora. Varumärket är redan väletablerat så därför ligger det inte lika stort fokus på 

igenkänningsfaktorn. Den grafiska profilen går i linje med Swedbank vilket gör att 

varumärket blivit välinarbetat och har en hög igenkänningsfaktor. Logotypen är centralt 

bestämd och är grafiskt lika över hela landet.  

”Vi är ett företag i framkant och är redan väletablerade som varumärke” – Stefan Tröjbom, kontorschef 

Fastighetsbyrån 

Aktiviteter såsom en stor visningshelg och olika kampanjer genomförs för att öka 

medvetenheten kring varumärket och visa att företaget satsar. 

Att Fastighetsbyrån har ett nära samarbete med Swedbank gör att flera av säljarna 

sammankopplar de båda varumärkena. Genom stora tidningsannonser och landsomfattande 

tv-reklam ses Fastighetsbyrån som stora och välkända vilket skapar en trygghet i varumärket.  

”Från centralt håll satsar man idag på tv-reklam men jag hade gärna sett att man satsade ännu mer” 

– Stefan Tröjbom, kontorschef Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyrån var ju tidigare sammankopplad med banken Swedbank och verkade under 

samma varumärke. Det blev därför ofta ett självklart val för fastighetssäljare som är kunder i 

banken att komma till Fastighetsbyrån när de behövde hjälp att förmedla sin bostad. Numera 

är det två skilda företaget även om de fortfarande har en del samarbete är bortkopplingen från 

varandra både på gott och ont. 
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”Att bli självständiga från Swedbank gynnar kanske kontoren i Stockholm men i övriga Sverige har 

Swedbank stora marknadsandelar så ur vårt perspektiv var det en nackdel att bli bortkopplade från 

dem”. – Göran, Kontorschef Fastighetsbyrån 

Flera av Fastighetsbyråns säljare kopplar varumärket till just Swedbank. Trots att samarbetet 

mellan företagen inte längre är lika aktivt är det redan inarbetat hos en stor grupp människor. 

”Kontakten med Swedbank och att de är stora är faktorer som var viktiga då jag och min exman 

anlitade Fastighetsbyrån. Vi kikade inte runt något innan för vi ansåg att vi redan hade vetskap om att 

de var stora och duktiga.” – Christina, säljare Fastighetsbyrån 

”Många förknippar nog Fastighetsbyrån med banken och det är nog enbart positivt. Banken har 

många kunder så sammankopplingen tror jag gynnar både banken och Fastighetsbyrån.” 
– Agnes, säljare Fastighetsbyrån   

Reflektion 

Egentligen kanske det inte är hur mäklarföretagens marknadsföring ser ut, utan alla sätt är bra 

bara varumärket kontinuerligt pressas ut för att företaget ska poppa upp i huvudet när vi 

tänker på fastighetsförsäljning. Enligt Mäklarsamfundets lärobok (2008) är det mycket viktigt 

med profilering och att visa upp sitt varumärke i så många sammanhang som möjligt för att 

skapa en medvetenhet kring företaget. 

Genom att sprida varumärket använder man sig av mediekanaler som gör att människor 

kommer i kontakt med företaget i vardagen vilket skapar en psykologisk effekt.  Det gör att de 

potentiella kunderna vid bara omnämnandet av företaget skapar sig ett behov, vilket gör att 

det blir naturligt att välja det företaget då försäljning blir aktuellt. 

Precis som Grönroos och Finne (2008) anser vi att det är av stor vikt att få ut ett budskap som 

skapar betydelse. För att lyckas med det behöver kunden ha en relation till mäklarföretaget för 

att kunna tolka budskapet på rätt sätt. Säljarnas samlade bild av företaget som varumärke 

baseras på vad de har upplevt. Ju starkare känslomässigt förhållandet säljaren har till företaget 

är desto positivare bild och känsla får budskapet.  

Då det visat sig att internetsajter såsom Facebook och Youtube tar upp mer och mer del av 

vårt liv så faller det sig naturligt att mäklarföretagen också ska synas där. Genom att skapa 

egna sidor på exempelvis Facebook öppnas en helt ny värld och möjligheterna för 

marknadsföring och uppbyggande av varumärket ökar. Istället för att betala stora summor till 

lokaltidningar samt tv-bolag skapar Internet möjligheten att annonserna billigare. Sidor som 

skapas på Facebook måste vårdas och hela tiden underhållas för att få stor uppmärksamhet 

och aktivitet. 

Den yngre generationen ser Internet som ett vardagsfenomen och är inte lika fascinerade över 

den nya tekniken. Generationen är uppvuxen med teknikens framgång och ofta känns 

ingenting omöjligt. Vår uppfattning är att sociala medier, såsom Internet och TV, kommer att 

ta över mer och mer och är både nutidens och framtidens bästa sätt att marknadsföra sig på.   
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4.1.3 Rykte 

HusmanHagberg 

Per vill att folk ska se HusmanHagberg som ett alternativ till de stora, väletablerade 

fastighetsmäklarföretagen. Han vill att folk ska se på företaget som ett företag där det 

personliga engagemanget är i fokus och där varje kund känner sig speciell. Självklart ligger en 

stor del i den enskilda mäklarens händer eftersom det är när relationen uppstår mellan mäklare 

och kund som kunden börjar reflektera över ifall ryktet stämmer överens med den bild som 

var där från början.  

”Vi kan inte lova att vi har nöjdare kunder om det visar sig att vi inte har det. Därför är inställningen 

till mäklaryrket mycket viktig och man bör fråga sig “vad är min roll i det hela? Varför jobbar jag 

med det här?”.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

”Hur mycket du kan engagera dig beror på byråns storlek, ju mindre byrå desto mer kan du engagera 

dig. Alla mäklarföretag har tillgång till exakt samma marknad tack vare nätet och därför är det 

mycket viktigt att man får komma ut och presentera det man står för och hur man jobbar, även om 

man inte får in objektet.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

 

”De faktorer som är grundläggande för att en potentiell säljare tar kontakt med HusmanHagberg tror 

jag främst är rekommendationer och vårt rykte som framför allt kommer från gamla kontakter och 

bekanta. Därför är det viktigt att den anställde hos HusmanHagberg får en skjuts av företagets rykte 

tills det egna ryktet som mäklare är uppbyggt. Däremot så är det upp till mäklaren om 

förväntningarna som kommer utifrån kundernas uppfattning av ryktet uppnås”. – Per Larsson, kontorschef 

HusmanHagberg 
 

Ryktet kopplas ihop väldigt mycket med varumärket i kundernas tankegångar och alla de 

intervjuade säljarna har sagt att HusmanHagbergs rykte präglas av ett starkt engagemang och 

under försäljningsprocessen har de känt sig speciella. 

”Trevliga människor.” – Johan, säljare HusmanHagberg 

”Jag valde inte ens bland andra mäklare utan visste direkt att jag ville anlita HusmanHagberg. Jag 

gick på företagets goda rykte och dess storlek på marknaden. HusmanHagberg är ju ett välkänt 

företag här i stan och har etablerat sig snabbt under senaste året, mycket på grund av det goda 

ryktet” – Gunnar, säljare HusmanHagberg 

 

Fastighetsbyrån 

Målet är att vara störst vilket också är ledordet inom kedjan. Det är också de rykte som Stefan 

vill att företaget ska ha. Som ovan nämnt är Fastighetsbyrån väletablerad i Gävle och har haft 

många år på sig att bygga upp ryktet att de är just stora. 

”Att vara stora skapar en koppling till trygghet och pålitlighet.” 
 – Stefan Tröjbom, Kontorschef Fastighetsbyrån 

Att Fastighetsbyrån är stora och välkända präglar även säljarnas uppfattning när det gäller 

företagets anseende. Även sammankopplingen med Swedbank skapar en känsla av att de är 

seriösa och pålitliga.  
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”Ryktet att Fastighetsbyrån var stora och seriösa tyckte vi var väldigt viktigt, har de många kunder 

gör de nog ett bra jobb.” – Christina, säljare Fastighetsbyrån 

”Att man har hört att de är stora och pålitliga samt kopplingen till banken var avgörande när att jag 

valde att kontakta dem.” – Agnes, säljare Fastighetsbyrån 

”Jag tror och är näst intill säker på att Fastighetsbyråns budskap är att de är stora, det tycker jag i 

alla fall förmedlas genom sina stora annonser i tidningen samt tv-reklam.” – Agnes, säljare Fastighetsbyrån 

 

Reflektion 

Att nöjda kunder ger ett bra rykte det kan vi alla vara överens om och det är förmodligen den 

bästa marknadsföringen samt rykte ett företag kan få. Då Fastighetsbyrån är ett stort företag 

som genomför många affärer skapas naturligt många ryktesbärare. Att företaget mer än ofta 

förknippas med Swedbank ger en skjuts framåt i ryktesväg gällande trygghet och pålitlighet. 

HusmanHagberg har inte haft lika lång tid på sig att bygga upp ett rykte kring företaget och 

varumärket. De har istället för storleken valt att nischat sig mot nöjdare kunder och vill bli 

omtalade med ord som engagemang och trevliga.  

 

Men för att överhuvudtaget kunna dra fördel av rykten måste till en början fokus sättas på att 

göra ett bra jobb och få nöjda kunder. Att som företag ha nöjda kunder har kommit att bli en 

av huvudbrickorna i spelet och en strategi allt fler företag följer efter och sätter fokus på. Idag 

är människors kontaktnät väldigt stora och information, på gott och ont, sprider sig med 

blixtens hastighet. 

 

Vikten av ett bra rykte är idag uppmärksammad världen över och till den grad att det finns 

företag vars affärsidé bygger på att lägga upp en strategi för hur ett bra rykte skapas och 

sprids. Vi anser att det är bra att företag som Reputation Institute finns på marknaden för att 

hjälpa företag med just deras rykte och hur de vill framställas. Ryktet spelar en stor roll och är 

en effekt av både den upplevelse och marknadsföring som företag åstadkommit. 

 

Vi anser att den viktigaste aspekten i ett företags rykte är att hålla det man lovar. Uppfyllda 

löften ger tillfredsställda kunder och inget företag i världen kan hjälpa till att skapa ett bättre 

rykte än en nöjd kund. 

 

4.1.4 Marknadsföring 

HusmanHagberg 

 

”Det finns två typer av marknadsföring, den ena behandlar marknadsföringen kring varumärket den 

andra av försäljningsobjekten. Idag är det varumärket som ska säljas inte objekten, de säljer sig 

själva.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

Per menar att fastighetsmäklarbranschen fortfarande är väldigt konservativ när det gäller 

marknadsföring då stora resurser fortsätter att satsas på tidningsannonser, som enligt Per inte 

längre driver affären framåt.  
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”Fastighetsmäklarbranschen är en konservativ bransch. När jag började arbeta var 

marknadsföringen endast annonser av objekten i tidningarna. Nu vet vi att köparna kommer ifrån 

Internet och objektsannonseringen i pappersform kommer förhoppningsvis snart vara utdöd.” – Per 

Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

”Marknadsföringen i tidningen är konservativ, bara för att man alltid gjort så måste man fortsätta, 

det plöjs pengar i dessa annonser och diskussionerna lyder att man inte vågar släppa det gamla. 

Tappa då tio kunder och vinn istället nya genom att göra på ett nytt sätt.” – Per Larsson, kontorschef 

HusmanHagberg 

HusmanHagbergs som varumärke står bland annat för att sticka ut vilket Per gör genom att 

satsa på lokal tv-reklam samt landsomfattande radioreklam från centralt håll. 

Fastighetsmäklarna ska marknadsföras personligt då det gynnar igenkänningsfaktorn samt 

visar på att företaget vågar satsar på sina anställda. Personlig marknadsföring via kanaler 

såsom radio och tv skapar en undermedvetenhet bland människor. 

”Vi måste tro på oss själva och inte bara titta på konkurrenterna. Gå lite före och skit i vad andra 

gör”. – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

 

När det gäller marknadsföringen för objekten är säljarna medvetna om att köparna oftast hittar 

sin framtida bostad via Internet men de är fortfarande viktigt för vissa att se sin bostad 

marknadsföras i tidningen. De är också väldigt medvetna om konceptet med styling vid 

fotografering och visningar för att få ut den bästa känslan via bilderna och hembesöken. 

”Bilderna är enormt viktiga och det är bilderna som skapar ett intresse så att folk kommer hit men 

samtidigt är det viktigt att dem inte ser för stora ut så att man blir besviken när man kommer dit, man 

vill ju bli positivt överraskad.” – Agneta, säljare HusmanHagberg 

”Den viktigaste marknadsföringen är definitivt internet där de tror att alla som letar bostad finns. 

Tidningsannonser menar vi kan vara bra på sätt och vis men det är nog främst för att företaget ska 

synas och vi tror inte att dem som verkligen letar bostad kollar där.” – Johan, säljare HusmanHagberg 

”Köparna kommer givetvis från Internet och jag är helt med på att det är den främsta mediekanalen. 

Men jag tycker ändå att det var viktigt för oss att vår bostad var synlig i tidningsannonserna. 

Tidningsannonserna är väl egentligen till för att stärka HusmanHagbergs varumärke men samtidigt är 

det lite kul som säljare att se sitt hem i tidningen.” – Per, säljare HusmanHagberg 

 

Företagets egen reklam och marknadsföring har uppmärksammats av en av de tillfrågade 

säljarna medvetet medan de andra samstämmer med att de hört reklamerna innan men att de 

började uppmärksammas först under och efter försäljningsprocessen. Radio och tv-reklamen 

har alltså uppnått sitt syfte att skapa en medvetenhet i det undermedvetna.  

”Jag har faktiskt tänkt väldigt mycket på deras reklam och reagerat positivt på främst deras 

radioreklam. Att göra stora reklamsatsningar visar på att företaget har resurser och viljan att sprida 

ut sitt varumärke. Det är väldigt positivt eftersom de tyder på ett starkt engagemang.” – Johan, säljare 

HusmanHagberg 

”Efter vår försäljning har reaktionerna på reklam och marknadsföring varit större.  När TV-reklamen 

rullade brukar vi alltid tänka att nästa gång vi ska sälja så är det HusmanHagberg som ska anlitas.” 

– Annika, säljare HusmanHagberg 
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Fastighetsbyrån 

 

”Bra marknadsföring är marknadsföring som berör och anses viktigt för kunderna. Från 

företagssidan så ska marknadsföringen vara strategiskt och komma vid rätt tillfälle.” 
– Stefan Tröjbom, kontorschef Fastighetsbyrån 

Tidningen är en central kanal för att marknadsföra företaget och även om tidningsannonserna 

bara visar objekten som är till salu så är det en marknadsföring i sig att visa upp företaget. 

Helsida med objekt till salu i den lokala tidningen visar på att företaget är stort, vilket följer 

ledordet i hela företagskedjans marknadsföring. 

Marknadsföringen sköts mestadels centralt och varje kontor har en strukturerad almanacka där 

både centrala, lokala och egna aktiviteter/kampanjer finns uppspaltade.  De lokala 

aktiviteterna omfattar alla kontor och är uppdelade i olika teman. Dessa ska genomföras men 

kontoren väljer själva vid vilken tidpunkt. 

Fastighetsbyrån i Gävles största kampanj hittills var en organiserad visningshelg där samtliga 

fastigheter som var till salu hade visning en bestämd helg. Detta marknadsfördes med en 

visningsbilaga till tidningen där plats och tid för varje fastighet var planerad på så sätt att så 

många som möjligt kunde komma och ha fler visningar att gå på i samma område. 

”Det alltid är svårt att mäta vilken typ av marknadsföring som ger bäst respons men spontant så var 

konceptet med visningshelg väldigt uppskattat och vi har efteråt fått bra respons från så väl kunder 

som säljare.” – Stefan Tröjbom, Kontorschef Fastighetsbyrån 

Fastighetsbyråns kunder har i större utsträckning uppmärksammat företagets marknadsföring, 

särskilt genom tidningsannonser. Säljare som är kunder i Swedbank har även på något sätt 

observerat eller kommit i kontakt med Fastighetsbyrån som varumärke. 

”Annonsering i tidningen tycker jag är viktigt, även om alla tittar på nätet nuförtiden så tycker jag 

ändå att det är viktigt. Fastighetsbyrån har stora annonser varje vecka, det är väl bra för då ser folk 

att de säljer mycket.” – Christina, säljare Fastighetsbyrån 

”Objektsannonsering tycker vi är väldigt viktigt, vi brukar kika runt just av nyfikenhet och följer 

tidningens annonser varje tisdag. Det är spännande att titta på annonser och Fastighetsbyråns 

annonser visste vi innan att det var bra. Det är också viktigt att bostäderna skyltas upp i banken.” – 

Karl-Evert och Anita, säljare Fastighetsbyrån 

”Jag tycker det är bra att bostäderna annonseras i tidningen då det är mysigt att sitta och bläddra. 

Samtidigt inser man att det kanske främst är för företagets marknadsföring av varumärket och att 

köparna kommer från internet.” – Agnes, säljare Fastighetsbyrån 

 

Reflektioner 

 

Precis som Carlsson (2009) menar så handlar det om att bli vald och inte längre att sikta på 

rätt målgrupp. Vi begränsar oss mer och mer och tar bort det som vi anser är ointressant för 

oss och letar istället reda på det när vi vill ha det. Det handlar om att synas där målgrupperna 

finns.  

Det är konkurrenskraftigt att kunna trycka på ett man har stora tidningsannonser då säljarna 

ofta vill se sin bostad där.  
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Även om branschen till stor del fortfarande präglas av en konservativ marknadsföring märker 

vi hintar till att ”det nya” är på gång. Carlsson (2009) och Grönroos, Finne (2008) är inne på 

samma sak då de menar att fokus måste ändras till vad kunderna egentligen vill ha och hur det 

uppfattar budskapet. Allt mer fokus läggs på att skapa relationer, villkorslösa relationer, och 

detta görs främst genom en rad olika kringtjänster som är tydliga med att upplysa kunden om 

att denne inte förbinder sig till något. Människor blir idag attackerade av reklam och vart man 

än tittar så vill företag att just deras budskap ska uppmärksammas. Företagens marknadsföring 

inte får vara störande eller kännas irriterande utan den ska finnas där ”bakom” villig att träda 

fram just när vi själva väljer det. Den nya generationen framförallt är reklamtrött och väljer 

tack vare Internet till stor del vilken information de vill ha och när. Tanken att bli tvingad 

eller att man förbinder sig till något tilltalar inte, utan valfrihet är en viktig prioritet. Även att 

hitta något som är personligt i den djungel av varumärken och erbjudanden är också något 

som kunder idag värdesätter. 

Enligt vår studie har företagens kunder känt av det budskap som respektive företag vill sända 

ut. Precis som Grönroos, Finne (2008) menar så måste kunden ha en erfarenhet av företaget, 

en relation, innan kreativiteten hos människor börjar och budskapet kan ta vid. Många nämner 

att de uppmärksammar reklamen först när man har fått erfarenheten. 

4.1.5 Rekommendationer 

HusmanHagberg 

Rekommendationer är enligt Per en av de viktigaste faktorerna för att en potentiell kund ska ta 

kontakt. Att ha nöjda kunder som rekommenderar en vidare är den bästa marknadsföringen. 

 

”Vart kunderna ”hittar” HusmanHagberg kan vi bara få svar på genom våra kunder, men det skulle 

vara intressantare att få inblick i hur människor som aldrig haft kontakt med oss tänker när de ska 

välja mäklarfirma. Vad är det som ligger till grund för att de väljer att ta hem oss? Tittar vi på siffror 

i undersökningar både nationellt och lokalt visar dessa på att rekommendationer har väldigt stor 

betydelse.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

 

Fastighetsbyrån 

När kunderna väljer vilket företag de ska kontakta så är rekommendationer väldigt viktigt och 

troligen det som är den största och mest framgångsrika marknadsföringskanalen. 

”Rekommendationer, det är outstanding” - Göran, Kontorschef Fastighetsbyrån 

Att vårda kunder har en väsentlig betydelse både för att få bra rekommendationer samt att 

inge en positiv känsla efter affären så att kunden vill komma tillbaka.  

”Den främsta uppföljningen görs inom tre veckor efter varje affär. Då ska både säljaren och köparen 

bli uppringd på ett så kallad följdsamtal där vi kollar av så att allt kring flytten gått bra.” – Stefan 

Tröjbom, kontorschef Fastighetsbyrån 

Dessutom skickas kundenkäter ut centralt där parterna i lugn och ro får beskriva deras 

upplevelser, positiva och negativa, anonymt som sedan sammanställs och analyseras centralt. 

”Swedbank här i Valbo sköter det mesta ekonomiska åt oss så det var därifrån vi fick tips om 

Fastighetsbyrån när vi berättade att vi skulle sälja. Vi har alltid haft Swedbank så det kändes tryggt 

att anlita mäklare som banken rekommenderade.” – Karl-Evert och Anita, säljare Fastighetsbyrån 
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”Jag fick rekommendationer av bekanta som antingen sålt med Fastighetsbyrån eller bara hört bra 

rykten om dem.” – Agnes, säljare Fastighetsbyrån 

 

Reflektion 

Först och främst märker vi att den absolut bästa marknadsföringen är rekommendationer. Det 

leder oss tillbaka till en faktor i vårt grundläggande behov, trygghet. Att bli rekommenderad 

att kontakta ett mäklarföretag av någon bekant eller någon som man känner förtroende för 

skapar trygghet. Om någon säger ”de var jättebra” skapas direkt en förväntning av att de 

kommer vara lika bra gentemot en själv. Detta sätter press på mäklarföretaget att leva upp till 

det rykte som har skapats. Upplever man inte att förväntningarna uppfylls blir den negativa 

effekten mer kraftfull än om det inte förekommit någon rekommendation. Med andra ord 

menar vi att en rekommendation skapar högre förväntningar tillskillnad från om man inte har 

någon relation till mäklarföretaget. 

4.2 Jämförelse företag - företag 

4.2.1 Varumärke och rykte 

Varumärket spelar en stor roll och ju mer varumärket förmedlas och ”rätt” budskap tas emot 

desto större är chansen att företaget kommer upp i våra tankar.  

Kanske satsar företagen olika? Vår känsla är att Fastighetsbyrån centralt styrs väldigt hårt och 

marknadsföringen är densamma runt om i landet, stora objektsannonseringar i tidningen, för 

att visa alla målgrupper att dem är störst och säljer flest hus. Dock blir deras marknadsföring 

inte så personlig. 

HusmanHagberg satsar inte på att vara störst utan på att varumärket verkligen ska sätta sig 

och att nå ut med budskapet ”nöjdare kunder” och grundtanken bakom HusmanHagbergs 

koncept är att marknadsföra sig personligt, vilket då är en stor skillnad mot Fastighetsbyrån. 

Eftersom HusmanHagberg faktiskt ”garanterar” nöjdare kunder får de större press på sig då 

nöjdare kunder aldrig går att styra på annat sätt än duktig och trevlig personal.  

Fastighetsbyrån är väletablerade och har ett varumärke som etsats sig fast och därför kan de 

falla tillbaka på att använda sig av en traditionell marknadsföring. Tidningsannonserna är 

ändå ett kraftfullt verktyg för Fastighetsbyrån att visa att de säljer många hus och både stora 

och duktiga. Varumärket behöver inte marknadsföras på samma sätt som HusmanHagbergs då 

Fastighetsbyråns varumärke har etablerat sig i folk undermedvetna. Deras tidigare samarbete 

med Swedbank har lett till att stärka varumärket och varumärket präglas fortfarande av 

samma utformning och logotyp. Fastighetsbyrån kommer förmodligen alltid vara störst men 

självfallet krävs duktiga mäklare för att upprätthålla den statusen och för att det budskapet ska 

gå fram. 

HusmanHagberg är ett nyare varumärke och har inte funnits lika länge i Gävle. De måste 

använda sig av en mer offensiv marknadsföring för att bygga upp en medvetenhet kring 

varumärket och företagets värderingar. En effektiv och personlig marknadsföring på lokalt 

plan har bidragit till att HusmanHagberg har slagit sig in på den konkurrensutsatta 

marknaden. 
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HusmanHagberg har fått ryktet att de får sina kunder att känna sig speciella och att de har 

engagerade mäklare. Utifrån vad deras säljare anser så har engagemanget en stor betydelse då 

det skapar ryktet. Fastighetsbyråns rykte är att det är stora vilket inger en trygghet. 

Tryggheten kommer ifrån att de har en nära förbindelse med Swedbank och att de har ett väl 

inarbetat varumärke genom lång erfarenhet och marknadsföring. ”Sparbanken” har varit 

folkets bank och därför ser säljarna det som en självklarhet att Fastighetsbyrån också är det.  

Ryktet är något som hela tiden måste bearbetas och där arbetar företagen på skilda sätt, 

mycket på grund av att det har olika budskap de vill nå ut med. Fastighetsbyrån med en mer 

passiv marknadsföring då varumärket och ryktet redan etsat sig fast i människors medvetande 

och HusmanHagberg med en mer offensiv marknadsföring för att fortsätta etablera sitt 

varumärke. 

4.2.2 Marknadsföring 

Sammantaget kan vi konstatera att HusmanHagberg står för den ”nya” sortens 

marknadsföring, relationsmarknadsföring, då de hela tiden måste hitta nya vägar för att inte 

efterlikna de andra företaget. Samtidigt så är det lättare för HusmanHagberg i Gävle att 

anpassa deras marknadsföringsaktiviteter eftersom allt sådant bestäms lokalt. Fastighetsbyråns 

kontorschefer har egentligen samma ambitioner på att utveckla marknadsföring men är så 

pass styrda av huvudkontoret att de inte väljer något specifikt just för Gävlekontoret. 

Fastighetsbyråns marknadsföring sker genom både bank, tidning och tilltalar en väldigt stor 

målgrupp. Som ovan nämnt behöver inte fastighetsbyrån inte på samma sett mata ut sitt 

varumärke som HusmanHagberg.  

De två mäklarföretagens olika tänk angående tidningsannonser kanske hänger ihop med deras 

olika sätt att förmedla sitt budskap. Fastighetsbyråns budskap är att de är stora och ett företag 

i framkant medan HusmanHagbergs budskap är att de har nöjdare kunder och sticker ut. 

Välfyllda tidningsannonser varje vecka sprider ett budskap att företaget gör många affärer och 

är stora på marknaden, vilket undermedvetet skapar en trygghet och bra känsla hos kunderna. 

HusmanHagberg satsar på att synas och höras lokalt i radio och tv och en av 

huvudingredienserna är personlighet. De trycker inte på att det är stora utan att de har nöjda 

kunder, vilket också är de budskap som matas ut tillsammans med företagsnamnet. 

Undermedvetet skapar det en bild av företaget hos kunderna.  

Tidningsannonser tror vi överlag tilltalar den äldre generationen som även ser koppling till en 

stor väletablerad bank som en stor trygghet. 

Skillnaden mellan HusmanHagbergs och Fastighetsbyråns kunder är att HusmanHagbergs 

säljare reagerat på marknadsföringen efter försäljningen och det har inte varit den största 

anledningen till att de anlitade just dem. Fastighetsbyråns säljare visste redan från början och 

hade uppmärksammat Fastighetsbyråns reklam i och med stora tidningsannonser samt deras 

koppling till Swedbank. 

HusmanHagberg marknadsför sig kontinuerligt medan Fastighetsbyrån mer är riktat åt 

kampanjer i marknadsföringen som sker under vissa perioder. Anledningen till detta kan vara 

att HusmanHagberg fortfarande är ett relativt nytt varumärke i Gävle till skillnad för 

Fastighetsbyrån som är väl inmatat och välkänd. Fastighetsbyråns kunder behöver bara bli 

”påminda” medan HusmanHagbergs hela tiden måste bearbetas för att varumärket ska sätta 

sig. 
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”Enligt kundundersökningen är det väldigt få som medvetet kontaktat HusmanHagberg tack vare 

radio- och tv-reklam, men om man ser till hur företaget växt och fortsätter växa så är ju 

marknadsföringen lyckad. Tv och radioreklam skapar en undermedvetenhet som bygger upp något 

men som du kanske inte kopplar till vid en konkret fråga. I och med att HusmanHagberg växer och tar 

marknadsandelar så har den här typen av marknadsföring på något sätt lyckats. Folk bygger upp en 

medvetenhet för HusmanHagberg.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

 

 

”Personlig marknadsföring på lokalplan är jätteviktig, återigen för igenkänningseffekten. Folk känner 

igen mäklare vilket är bra då yrket är väldigt personligt. Man säljer sig själv och varumärket hjälper 

till att skapa förutsättningarna.” – Per Larsson, kontorschef HusmanHagberg 

 

”Vi på Fastighetsbyrån får inte marknadsföras personligt. Det är varumärket som ska säljas inte 

mäklarna personligen, mycket för att varumärket är långsiktigt och den personliga mäklaren kan bli 

kortsiktig.” 

 

.”Man kan inte ständigt tänka OM utan måste våga satsa på sina anställda och visa dem, andra 

mäklare och marknaden att man tror på sina anställda.” – Per Larsson, HusmanHagberg 

 

Fastighetsbyrån satsar på ett landsomfattande starkt varumärke som ska ge mäklarna fördelar i 

deras arbete medan HusmanHagberg bygger sitt varumärke kring personlighet och mäklarna 

som arbetar på kontoret.

 

Under studiens gång har vi märkt att det är svårt att jämföra de olika företaget då de är långt 

ifrån varandra i varumärkets livscykel. Fastighetsbyrån är som sagt väletablerad medan 

HusmanHagberg är fortfarande i tillväxtfasen. Att de styrs olika hårt reglerat från centralt håll 

gör också jämförelsen en aning missvisande. Marknadsföringen blir mer av en hjärtefråga för 

HusmanHagbergs kontorschefer då de själva har ett stort ansvar för den, de utformar och 

riktar den själva efter sin lokala marknad. Fastighetsbyrån har en välorganiserad styrning 

uppifrån och utvecklingen som sker därifrån är också en av anledningarna till att det är störst i 

Sverige. Därmed har inte kontorscheferna inom Fastighetsbyrån lokalt lika stort ansvar för 

marknadsföringen utan kan luta sig tillbaka och lita på att huvudkontoret sköter den 

uppgiften. 
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5 En utvecklad modell över kundrelationens livscykel 

Utifrån teorin, empirin samt våra egna reflektioner har vi sammanställt vår egen modell som 

vi presenterar nedan.  

 

 

Figur 3: Kundrelationens livscykel inom fastighetsmäklarbranschen 

Vi har med studien som underlag arbetat fram vår egen modell över kundrelationens 

livscykel. Grundtanken är att det som kunden upplever genom hela cykeln undermedvetet 

skapar en bild av varumärket. Är kunden tillfredsställd och känner sig nöjd associeras 

varumärket med något positivt, vilket också ligger till grund för att rekommendera företaget 

vidare. Om däremot erfarenheten av företaget varit negativ präglas också synen på varumärket 

av detta.  

Marknadsföring 

Marknadsföringen ska vara riktad på ett sådant sätt att den potentiella säljaren undermedvetet 

kommer att tänka på fastighetsmäklarföretaget. En framgångsrik marknadsföring bör därför: 

 Skapa en medvetenhet 

 Vara personlig 
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 Sticka ut 

Relation/Tjänsteprocessen 
I tjänsteprocessen sker det mötet som avgör om mäklarens erbjudande uppfyller den 

potentiella kundens förväntningar. Mäklaren förklarar här de olika stegen i 

försäljningsprocessen och säljaren är medveten om mäklarens roll och vad denne kan förvänta 

sig av företaget/mäklaren. Om den potentiella kunden efter specifikation av tjänsteerbjudandet 

känner sig tillfredsställd kan ett avtal mellan mäklar och säljare komma till stånd och kunden 

går vidare in i försäljningsprocessen. Viktiga aspekter vid skapandet av en relation: 

 Engagemang 

 Förtroendegivande 

 Trevliga 

Förmedlingsprocessen 

Mäklare och säljare har nu ingått avtal och processen med att förmedla säljarens bostad är nu i 

gång. I det här skedet av cykeln är det absolut viktigaste faktorn för en fortsatt god relation att 

mäklaren håller de löften som ingetts under tjänsteprocessen.  

 Leva upp till förväntningarna 

 Hålla löften 

 

Efter förmedlingsprocessen kommer kunden att utvärdera sin upplevelse och känner antingen 

missnöje eller kvalité. Det är den här utvärderingen som ligger till grund för om kunden väljer 

att rekommendera mäklaren och företaget vidare. Rekommendationer är enligt vår studie den 

absolut mest kraftfulla marknadsföring ett företag kan få och står över alla andra faktorer. Det 

är med andra ord ett viktigt skede i cykeln. 

6 Slutsats 

Vårt syfte med studien har varit att rikta in oss på initialskedet, alltså vilka kriterier är viktiga 

för att kunden ska ta en första kontakt med ett mäklarföretag när ett behov av att sälja uppstår. 

Under studiens gång har vi upptäckt att initialskedet inom fastighetsmäklarbranschen är ett 

utvidgat begrepp och inte bara begränsat till att uppmärksamma tv-reklam eller annonser i 

tidningen. Initialskedet i vår modell kan vara vid rekommendationer likaväl som vid 

marknadsföring eller det personliga mötet. Det viktiga är att det skapas ett intresse för 

företaget och gör kunden medveten. Initialskedet kan börja vid rekommendationer för att 

sedan fortsätta in i marknadsföringsskedet. Då studien visar på att säljarna mer tydligt 

uppmärksammat marknadsföringen efter att de har en relation till mäklarföretaget kommer 

budskapet att uppfattas effektivare om marknadsföringen inte kommer som första skede. Det 

vi menar är att det varken finns någon riktig början eller ett tydligt slut, hela cykeln är 

sammankopplad och alla delar är lika viktiga. Kunden kan även när som helst välja att lämna 

cykeln.  

För att locka kunder in i livscykeln krävs det att mäklarföretaget utövar aktivitet åt flera olika 

håll. Tidigare kundrelationer måste vårdas för att hålla rekommendationerna levande. 

Varumärket ska visas upp i så många sammanhang som möjligt för att skapa en medvetenhet. 

Mäklarföretaget måste även aktivt arbeta för att skapa så många tillfällen som möjligt till en 

personlig kontakt. Det är inte bara visningar och värderingar som ger personliga möten, 

vyerna måste utvecklas och tänket vidgas utanför boxen. Här är Internet en ypperlig plats att 

marknadsföra sig då mäklarföretagen kan välja sajter och communitys där kundgruppen finns. 
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Ett personligt möte leder oavkortat till att den potentiella kunden uppfattar mäklarföretagets 

budskap tydligare, ju känslomässigare relation desto tydligare. 

Även efter att en kund för denna gång lämnat livscykeln har vårdandet av relationen en 

central roll. Kundens minne om den positiva upplevelsen kan färskas upp med hjälp av ett 

julkort eller ett kort telefonsamtal. I det här sammanhanget är det de enkla medlen som ger 

den stora effekten. Att vårda en kundrelation är även som ovan nämnt den bästa näringen för 

att hålla rekommendationerna från kunden vid liv. 

Fastighetsmäklarbranschen är en måltavla för relationsmarknadsföringsteorin då hela 

konceptet bygger på att skapa relationer, nätverk och interaktion. Verksamheten går ut på att 

förmedla och hjälpa till att sälja något stort och viktig i folks liv kunderna sätter ett stort värde 

på faktorer såsom trygghet, engagemang, förtroende. Dessa tre nyckelord är också aspekter 

som förknippas och ofta citeras inom relationsmarknadsföringen. 

Det är genom relationer och interaktion som affärer görs och pengar tjänas och ett stort 

nätverk blir som spindeln i nätet. Det är viktigt att relationen blir så meningsfull som möjligt 

och med ett högt mervärde för att ett långsiktigt förhållande kan byggas, detta görs genom bra 

kundvård. Ett värde för kunden skapas genom en gemensam ansträngning där mäklarens roll 

är att på bästa sätt utforma säljprocessen utifrån säljarens önskemål. Kundvård leder till bättre 

rykte och rekommendationer som vidare leder till att potentiella fastighetssäljare som ännu ej 

är kund i företaget får upp ögonen och blir intresserade av mäklarföretagets koncept. 

Goda relationer och värdefulla rekommendationer kan ett företag bara få genom att leva upp 

till de förväntningar som kunden har. Att sätta fokus på en kraftull och effektiv 

marknadsföring är mycket viktigt men lika viktigt är det att företagen i grunden har 

kompetenta och drivna medarbetare eftersom det är de som bygger upp rykte såväl som 

rekommendationer. 

Med studien som underlag kan vi alltså konstatera att relationer och rekommendationer är de 

viktigaste faktorerna för att aktivt ta kontakt med ett företag och att marknadsföringen via 

mediekanaler så som tidningar eller Internet har uppgiften att skapa en undermedvetenhet hos 

människor kring varumärket. Nycklarna till att en relation kan börja byggas är många då 

kundrelationens livscykel varken har en konkret början eller ett definitivt slut. Genom att som 

fastighetsmäklare visa ett ärligt engagemang och hela tiden, även efter försäljningen, vårda 

kundrelationen på bästa sätt kommer rekommendationerna att öka och relationerna på så sätt 

bli fler. 
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Figur 2. Kundrelationens livscykel, Grönroos figur 3.2 (1998) 

Figur 3. Kundrelationens livscykel inom fastighetsmäklarbranschen.



38 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Intervju med kontorschef 

Hur ser er aktivitetsplan/verksamhetsplan ut? Vad styrs centralt? Finns det några riktlinjer som 

enskilda kontor måste följa? 

Finns det något du önskat att man centralt hade satsat mer resurser på? 

 

Vad är marknadsföring för dig? 

Vilka av dessa delar upplever du ger mest respons? 

 Internet, radio, tv, tidningar 

Har din syn på marknadsföring förändrats under tiden som du jobbat som kontorschef? Såg du 

annorlunda på marknadsföring som anställd? 

 

Hur vill du att folk ska se på HH? Hur vill du att folk ska reagera när de hör namnet? 

Hur återkopplar du det till marknadsföringen? Har du lagt upp marknadsföringen för att få ut det 

budskapet? 

Hur tror du att kunden skulle vara på ”vart hittade du HH”? 

 Varför tror du det? Är det något ni följer upp?  

Vilka faktorer, tror du ligger till grund för att en potentiell säljare aktivt tar kontakt? 

 

Hur ser du överlag på de ”nya” sociala medierna? Internetsajter t.ex. Facebook? Marknadsföring över 

nätet överhuvudtaget? 

 

Hur viktig del av marknadsföringen är kunduppföljning och kundvård? 

 

Hur pass viktigt tycker du att det är att dina mäklare marknadsförs personligt? 

 

Hur ser du på marknadsföring? 

Hur vill du framställa företaget? 

Hur tror du att kunderna uppfattar det? 
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Bilaga 2 Intervju med säljare 

 

Företaget 

Hur ser Ni på företaget?   

Om Ni skulle sammanfatta företagets image i 1-2 ord, vilka skulle dessa vara? 

 

Har Ni haft kontakt med företaget innan? 

Om ja, i vilket sammanhang? (visning, spekulantregister m.m.) 

 

Kriterier vid Ert val av företag  

När Ni gick i säljtankar varför tog Ni då kontakt med just det här företaget?  

Vilka kriterier var viktiga för Er när ni valde fastighetsmäklarföretag? 

 

Tipsade någon Er om just det här företaget? 

 Om ja, varför? 

Spelar företagets rykte och anseende in när Ni gjorde ert val?  

 

Var det viktigt för Er att jämföra de lokala mäklarföretagen? 

Hur viktig var företagets storlek på marknaden? 

Hade mäklarföretagets lokalisering, den grafiska placeringen, någon betydelse? 

 

Kollade Ni runt på mäklarföretagens olika hemsidor innan val företag? 

Om ja,  hade företagets objektsannonsering (layout, bilder osv.) någon betydelse? 

hade hemsidans utformning någon betydelse? (ex. lätt att hitta) 

 

Marknadsföring 

Objektsannonsering: 

Hur ser Ni på marknadsföring av bostäder? 
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Hur viktigt är det att bostaden syns;  i tidningen? 

   på nätet? (hemnet, hemsidan osv.) 

   i skyltfönstren på en del banker? 

 

Företaget: 

Vilka mediekanaler kan Ni komma på att företaget använder sig av vid marknadsföring av deras 

varumärke? 

Är det någon reklam som mäklarföretaget använt sig av som tilltalade Er? 

Om ja, vilken? 

Vad tror du att företaget vill förmedla för budskap med deras marknadsföring? 

 

Kundvård 

Hur uppfattar Ni företagets kundvård (efter försäljningen) gentemot Er som säljare?  

 


