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Förord 
Denna uppsats är ett examensarbete inför min filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 

med inriktning mot fastighetsmäklarbranschen. Eftersom att mitt examensarbete skulle ha en 

koppling till fastighetsmäklarlinjen valde jag att undersöka varumärken inom 

fastighetsmäklarbranschen. Denna studie kommer därför att knyta an till både ekonomi och 

fastighetsmäklarbranschen. 

 

Jag vill börja med att tacka min handledare Agneta Sundström som väglett och gett mig stöd 

under uppsatsens genomförande.  

 

Vidare vill jag tacka mina respondenter som är Sebastian Magnani på Eklund Stockholm New 

York, Christian Colfach på Behrer & Partners samt Katarina Wendt Englund på Springtime. 

Ett stort tack till dem för att de tog sig tid att dela med sig av sina kunskaper, erfarenheter och 

arbete kring varumärkesuppbyggandet. Utan deras insats hade min uppsats inte varit möjlig 

att genomföra. 

 
Skälet till att jag valde att undersöka varumärken inom fastighetsmäklarbranschen är mitt 

intresse för varumärken och fastighetsbranschen. Dessutom har jag utbildat mig till 

fastighetsmäklare och tidigare jobbat på ett fastighetsmäklarkontor.  

 

Konsumenter utsätts för daglig exponeringen av varumärken genom media, annonser och 

reklam och det påverkar deras val. Varumärkesbyggande inom fastighetsmäklarbranschen är 

ett ständigt pågående arbete och utvecklas i takt med omvärlden. På så vis blir det ett roligt, 

aktuellt och spännande ämne att undersöka. Det skapas hela tiden nya idéer, insikter och 

tankar kring hur man på ett bättre sätt kan arbeta med varumärket.  

 

 

Trevlig läsning. 

 
Mikaela Idermark 

 
Stockholm 2012-05-20 
 



 

SAMMANFATTNING 

 

Titel: Betydelsen av varumärket inom fastighetsmäklarbranschen - Etablering, underhåll 

och utveckling av varumärket inom fastighetsmäklarbranschen 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Mikaela Idermark 

 

Handledare: Agneta Sundström 

 

Datum: 2012-06 

 

Syfte: Syftet är att utreda och analysera hur fastighetsmäklarföretag arbetar med att bygga, 

förstärka och behålla sitt varmärke i Stockholm. I mäklarbranschen där produkterna är 

snarlika är sättet att profilera sig extra viktigt och därför intressant. 

Studien utgår från tre centrala forskningsfrågor: Varför är varumärket viktigt för 

fastighetsmäklarföretag? Hur arbetar fastighetsmäklarföretag med varumärket? Hur arbetar 

fastighetsmäklarföretag för att differentiera sig? 

 

Metod: Studien har en kvalitativ metod och har utgått från semisstrukturerade intervjuer 

med marknadsansvariga på två ledande mäklarföretag i Stockholm. Studien har även en 

induktiv ansats då jag analyserar insamlad information från intervjuerna. Med stöd av 

insamlad teoretisk forskning har jag analyserat intervjuerna, som sedan mynnar ut i min 

slutsats. 

 

Resultat & slutsats: Efter genomförd studie ser jag att mäklarbranschen har insett värdet 

av ett starkt varumärke. Mäklarföretag utvecklar sitt varumärke olika beroende på det 

kundsegment de vill rikta sig till. De är medvetna om att ny teknik spelar en viktig del i 

varumärkesuppbyggandet för att vara konkurrenskraftiga. Sociala medier har fått och får 

en större inverkan. Livsstilen hos det tänkta kundsegmentet återspeglas allt mer i 

företagens sätt att skapa varumärkesidentitet. 

 



 

Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att undersöka mina tre 

forskningsfrågor utifrån kundens perspektiv. Det vore även intressant att jämföra hur 

mäklarföretag som riktar sig mot andra kundsegment arbetar med varumärket. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien uppmärksammar att det blir viktigare att varumärkesimagen 

stämmer överens med det valda kundsegmentets livsstil eller önskade livsstil. Studien 

pekar även på möjligheten att sprida varumärkeskännedom genom fler kanaler än 

traditionell objektannonsering. Det noteras också ökade risker till exempel ifrån sociala 

medier där det är lätt att ett varumärke "kapas" utan att företaget kan göra något åt det. 

 

Nyckelord: Fastighetsmäklarbranschen, varumärkesuppbyggnad, varumärkes-

positionering, varumärkesstrategi & varumärkesidentitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Title: The importance of brand in the real estate brokers firms - Establishment, 

maintenance and development of the brand in real estate brokers firms. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Mikaela Idermark 

 

Supervisor: Agneta Sundström 

 

Date: 2012-06 

 

Aim: The aim of this study is to investigate and analyze how real estate brokers firms are 

working to build, strengthen and maintain their brand. In the real estate businesses where 

the products are similar, the approach to brand themselves is more important and extra 

interesting. 

 

The study is based on three key research questions: 

Why is brand important for real estate brokers? How do real estate brokers work with the 

brand? How do real estate brokers do to differentiate themselves? 

 

Method: The study has a qualitative approach because I chose to conduct semi-structured 

interviews with marketing managers of two leading brokerage firm in Stockholm. The 

study also has an inductive method where I analyze the information gathered from the 

interviews. On the basis of collected theoretical research, I analyzed the interviews, 

which then flows into my conclusion. 

 

Result & Conclusions:  After study, I see that the estate agent has realized the value of a 

strong brand. Broking develop their brand different depending on the customer segments 

they want to target. They are aware that new technology plays an important part of brand 

building. Anyone who do not make use of new technologies are experience the risk of 

being passed by. Social media has had and have a greater impact. The lifestyle of the 

intended customer segment increasingly reflects the brand identity. 



 

 

Suggestions for future research:  It would be interesting to examine my three research 

questions based on the customer's perspective. It would also be interesting to compare 

how the brokers of other segments are working with their brands. 

 

Contribution of the thesis: The study notes that it is important that the brand image is 

consistent with the chosen customer segments lifestyle or desired lifestyle. The study also 

points to the possibility of spreading brand awareness through more channels than 

traditional advertising items. It is also noted increased risks such as from social media 

where it is easy to "hijack" a brand and the company can´t do much about it. 

 

Key words: Real estate brokers firms, brand development, brand positioning, brand 

strategy & brand identity. 
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1) Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund och den problemformulering som uppsatsen bygger på. 

Här beskrivs hur förutsättningarna för varumärken har förändrats i Sverige, den ökade 

konkurrensen på fastighetsmarknaden, hur den tekniska utvecklingen påverkat 

fastighetsmäklarbranschen samt hur efterfrågan och utbudet på fastighetsmarknaden styrs av 

omvärlden. Efter problemdiskussionen redogörs för syftet, metodval och avgränsningar.  

 

 

1.1 Inledning/ problemdiskussion 
 

 

Varumärken är inte oföränderliga och det är därför inte möjligt för företag att bygga ett 

varumärke och sedan luta sig tillbaka och passivt beskåda dess acceptans på marknaden. Det 

är inget undantag för fastighetsmäklarbranschen som detta arbete riktar intresset mot. 

Omvärlden, människan och samhället är under konstant förändering där nya trender skapas 

och gamla dör ut, ny teknik tillkommer och gammal försvinner. Det har visat sig att 

varumärkesidentitet, varumärkespositionering och varumärkeskapital har fått en allt större 

betydelse för det relationsbyggande som sker mellan varumärket och kunderna (David Drobis, 

1993). 

 

Möjligheten för kunder och konsumenter att kunna jämföra produkter och tjänster har ökat allt 

eftersom Internettillgängligheten har förbättrats. Kunder/konsumenter kan idag ställa högre 

krav på företagen än vad de tidigare gjort. Det beror på att de har fler varumärken att välja 

mellan, de har lättare att jämföra dem och i slutändan har de även makten att välja mellan 

dem. Genom sociala medier skapar sig konsumenten/kunden kännedom om marknaden och 

får en uppfattning om varumärken genom bland annat andra konsumenter/kunder. Inom 

fastighetsmäklarbranschen kan idag kunderna gå in på Internet och få all kännedom de 

behöver om vilka trender som gäller och som visar hur mäklare positionerar sig genom 

varumärket. Mäklarföretagen är beroende av hur kunder/konsumenten uppfattar dem. Det 

ställs högre krav på mäklarföretagen när det gäller att känna till kundernas behov och 

efterfrågan. Företag arbetar aktivt med att skräddarsy produkterna eller tjänsterna för att det 

ska passa kundens önskemål, behov och förväntningar. En starkare relation mellan 
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varumärket och kunderna skapar ett långsiktigt köpbehov för kunderna vilket företagen tjänar 

på (Christodoulides och De Chernatony, 2010). 

 

Konkurrensen har ökat inom fastighetsmäklarbranschen. Vikten av att skapa ett starkt 

varumärke har därför blivit alltmer betydelsefullt för mäklarföretag för att de skall överleva 

och nå framgång. Genom varumärket kan de både kommunicera och skapa relation till 

konsumenter samt förbättra möjligheten att kunna konkurrera. Den enorma flora av 

varumärken gör det emellertid svårt för både etablerade och nya företag att profilera sig och 

sticka ut från mängden. Varumärkesidentiteten har blivit ett verktyg att kommunicera vilka 

attribut som används för att förstärka varumärkesassociationen gentemot varumärkets 

omgivning (Madhavaram et al, 2005).  

 

Ett varumärke kan hjälpa mäklarföretaget att skapa ett framstående varumärke som utmärker 

sig från andra genom att kunna differentiera sig. Det har visat sig att en lyckad 

varumärkespositionering kan skapa en större varumärkesmedvetenhet hos kunderna, vilket 

kan kopplas till varumärkesidentiteten och bli ett varumärkeskapital (Nandan och Nandan, 

1996). 

 

Vid fastighetsköp eller fastighetsförsäljning är det både rationella och emotionella tankar som 

styr. För att lyckas med varumärkesbyggandet måste man vara insatt i konsumenternas 

beteende och förstå hur en kund tänker när de köper en tjänst. Mäklarföretagen kan med hjälp 

av sitt varumärke bemöta kundens tankar och behov genom att förmedla och kommunicera 

sitt tjänsterbjudande till konsumenter. I arbetet undersöks hur fastighetsmäklarföretag arbetar 

när de bygger/etablerar, underhåller samt utvecklar sina varumärken.  

 

Jag utgår från tre centrala undersökningsfrågor i studien och dessa är: 

o Varför är varumärket viktigt för fastighetsmäklarföretag? 

o Hur arbetar fastighetsmäklarföretag med sitt varumärke? 

o Hur arbetar fastighetsmäklarföretag för att differentiera sig? 
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1.2 Syfte 
 

 

Syftet med detta examensarbete är att utreda och analysera hur fastighetsmäklarföretag i 

Stockholm arbetar med att bygga, förstärka och behålla sitt varumärke. 

 

1.3 Studiens bidrag 
 

 

Studien uppmärksammar att det blir viktigare att varumärkesimagen stämmer överens med det 

valda kundsegmentets livsstil eller önskade livsstil. Studien pekar även på möjligheten att 

sprida varumärkeskännedom genom fler kanaler än traditionell objektannonsering. Det 

noteras också ökade risker till exempel ifrån sociala medier där det är lätt att ett varumärke 

"kapas" utan att företaget kan göra något åt det. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  
 

 

”CO-Branding” - Min respondent förklarar det ett samarbete mellan två varumärken, i syfte 

om att gynna båda aktörerna (Magnani, 2012). 

 

”CO-Broking” - Min respondent förklarar även det som ett företagssamarbete (Magnani, 

2012). 

 

Estetik - Schmitt och Simonson (1997) menar att estetik är förmågan att tillfredsställa och 

fånga kundens behov genom en variation av sensoriska upplevelser.   

 

Förmedlingstjänst - Inom fastighetsmäklarbranschen arbetar de med att sälja produkten i 

form av en tjänst. Varje förmedlingsuppdrag kan ses som ett självständigt projekt där den 

ansvarige fastighetsmäklaren är projektledare och ansvarig för projektets genomförande inför 

uppdragsgivaren, vanligen säljaren av en bostad, och uppdragsgivarens motpart, vanligen 

köparen. 
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Kärnvärde - Med kärnvärde menar Melin (1997) ”en märkesprodukts primära 

differentieringsfördel som vanligtvis ligger till grund för varumärkets positionering”. 

 

Livsstil - Salomon et al. (1999) definierar livsstil som ett konsumtionsmönster som 

reflekteras i hur konsumenten väljer att spendera pengar och tid, samt visar vad denne har för 

attityd och värderingar. 

 

Mission - Skall berätta varför organisationen finns till (Rudebeck, 2002). 

 

Varumärkesessens – Essensen är en beskrivning och sammanfattning av vad varumärket står 

för, uttryckt på ett enkelt sätt. Det är varumärkets ”själ” (Upshaw, 1995). 

 

Varumärkeskapital - Omfattar kundens tänkande, agerande och känslor och skapar ett 

mervärde för företaget (Kotler & Keller, 2006). 

 

Varumärkesidentitet - Innebär att en persons identitet har som intention att vägleda, ge syfte 

och mening för konsumenten. En väl implementerad och utvecklad varumärkesidentitet ger 

företaget en stark och hållbar konkurrensfördel (Aaker, 1996). 

 

Varumärkesimage - En image skapas genom de assoccationer som konsumenter förknippar 

med varumärket. De ska vara positiva, stämma överens med den image företaget strävar efter 

att skapa (Keller, 2008). 

 

Varumärkespositionering - Innebär att företaget utformar sitt erbjudande, mål och image för 

att implementera varumärket i kundens medvetande. Det hjälper kunden att uppnå och 

tillfredsställa sina behov på ett unikt sätt (Kotler & Keller, 2006).  

 

Varumärket - Idag definieras varumärket enligt Varumärkeslagen (1960:644) i paragraf ett 

(1 §) på följande vis: ” Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, 

särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 

utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecken kan särskilja varor som 

tillhandhålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandhålls i en annan 

(Varumärkeslagen 1 §).” Ett varumärke är, enligt Kotler (1999), ”ett namn, term, symbol, 
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design, tecken, eller en kombination av dessa, i syfte att identifiera produkten eller tjänsten 

från en försäljare eller en grupp försäljare för att differentiera dem från deras konkurrenter”. 

 

Vision - Kan beskrivas som ett önskat framtida tillstånd (Rudebeck, 2002). 

 

1.5 Avgräsningar/ val av respondenter 
 

 

Avgränsningar har varit att undersöka mäklarföretagen Eklund Stockholm New York (ESNY) 

och Behrer & Partners med hänsyn till den bestämda tidsbegränsningen. Med hjälp av de två 

företagen anses forskningsfrågor besvarats eftersom de har utvecklat två varumärken som 

skiljer sig åt trots att de är i samma bransch och riktar sig till liknande kundsegment. 

Kundsegmentet de båda riktar sig till är köpstarka kunder som söker unika bostäder. En 

intervju genomfördes med de respektive fastighetsmäklarföretagen. Detta eftersom det är de 

två valda intervjupersonerna som huvudsakligen arbetar med marknadsföring och varumärket 

i företaget.   

 

1.6 Perspektiv 
 

 

Enligt Melin (1999) kan varumärket beaktas från fyra olika perspektiv och som är lagstiftaren, 

märkesinnehavarens, konsumentens och konkurrenternas. Jag utgår främst från 

märkesinnehavarens synvinkel som i studien representeras av mäklarföretagen ESNY och 

Behrer & Partner och hur de arbetar med sina respektive varumärken. Mitt resultat baseras 

således på de personer som direkt arbetar med varumärken och deras perspektiv på varför det 

är viktigt för företaget att inneha ett starkt varumärke.  
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1.7 Dispositionsmodell 
______________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Figur 1. Disposition av uppsatsen. Källa: Egen (2012) 

 

Sammanfattningen avser att ge läsaren en kort inblick i vad studien berör, hur undersökningen 

gått till och slusatser.  

 

1) I inledning och problemdiskussionen ges en introduktion till ämnet som valts. Syftet med 

studien samt avgränsningar diskuteras. Här redovisas även begreppsdefinitioner, studiens 

perspektiv och bidrag. 

 

2) I metodavsnittet redogörs för val av metod samt hur data samlats in. I slutet av avsnittet 

redogör jag för källkritiken.  

 

3) I den teoretiska referensramen redogörs för tidigare fakta och forskning som är aktuella och 

relevanta för studien. Den skall ge läsaren en så god förståelse som möjligt över det valda 

ämnet. 

 

4) I den empiriska delen av uppsatsen redovisas resultat av intervjuerna genom en 

presentation i löpande text. Empirin ligger sedan till grund för analys och slutsatser.   

1) Inledning/ 
problemdiskussion/Sy6e/ 
Begreppsdefini9on & 

Avgränsning 
2) Metod 

3) Teori/ 
referensram 

4) Empiri  5) Analys  6) Slutsats/ Förslag 
9ll fortsaK forskning 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5) I analysen presenteras en sammanfattning av det som berörs i den teoretiska referensramen 

samt kärnområden identifierade i empirin. I analysen kopplas den teoretiska referensramen 

med den insamlade informationen i empirin samman för att ge svar på forskningsfrågorna. 

 

6) I slutsatsen diskuteras de slutsatser som kan dras med stöd från analysen och kopplat till 

problemformuleringen. Vidare ges förslag till fortsatt forskning. 

 

I slutet har jag placerat referenser och bilagor. 

 

2) Metod 

Under följande kapitel beskrivs uppsatsens disposition och hur den genomförts. Förklaring 

ges även till valet av metod, hur jag gått till väga vid litteratursökning, urvalsprocess, 

källkritik samt val av avgränsning. 

 

 

2.1 Forskningsansats 
 

 

Forskningsmaterial inom varumärkesuppbyggnad, varumärkesimage och varumärkesidentitet 

har samlats in och studerats. Relevanta teorier valdes sedan ut för att i analysen kopplas till 

data från verkligheten genom fördjupad diskussion.  

 

Studie utgår från en induktiv ansats vilket innebär att man utgår från verkligheten och sedan 

tolkar och drar slutsatser, det vill säga empirin utgör forskningens utgångspunkt. Information 

samlas in till empirin som sedan formuleras i en teori som tar sin utgångspunkt från den valda 

empiriska informationen. Fördelen med en induktiv studie är att forskarens subjektiva 

uppfattning speglas i forskningsstudien eftersom den utgår från forskarens tankar och idéer. 

Nackdelen är att forskaren initialt inte har någon tydlig kännedom om vilka teorier som finns 

tillgängliga för studien (Patel och Davidson, 2003).  

 

Bakgrunden/problemställningen utgår från att studera hur de intervjuade uttrycker sig, det vill 

säga i verbala uttryckssätt vilket gör att uppsatsen har utgått från en kvalitativ uppsats.  
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En kvalitativ uppsats kännetecknas av att den bygger på det skrivna eller talade som uttrycks i 

ord. I en kvalitativ studie går forskaren in och tolkar texten. Som stöd för tolkningen används 

tidigare forskning för att inte ”uppfinna” samma sak igen. Från den tidigare forskningen kan 

teoretisk utveckling ske, dvs. förbättra teorier eller så kan de utvecklas nya. En kvantitativ 

uppsats kännetecknas av numeriska observationer såsom exempelvis enkäter och experiment 

(Backman, 1998). Enligt Homle och Solvang (1997) ger en kvalitativ undersökning forskaren 

möjlighet att samla rikligt med information så att man sedan kan göra en djupare 

undersökning. Jag anser att valet av en kvalitativ undersökning ger den bästa grunden till att 

kunna besvara de tre forskningsfrågorna och syftet.  

 

Studien utgår från ett hermeneutiskt förhållningssätt. Det innebär att forskaren studerar, tolkar 

och förstår grunderna i problemområdet (Patel och Davidson, 2003). 

 
 

2.2 Forskningsstrategi 
 

 

För att kunna ta reda på hur man inom fastighetsmäklarbranschen arbetar med varumärket 

används en fallstudie som omfattar två olika varumärken som skiljer sig åt inom branschen. 

Enligt Denscombe (2000) kan forskaren genom att använda en fallstudie gå på djupet och på 

så vis få fram mer detaljerad information. Dessutom, menar han, att forskaren kan använda 

flera källor och metoder, vilket gör att forskaren kan få en bra grund i sin studie. En forskare 

har i en fallstudie även möjlighet att iaktta och observera processer och observationer inom ett 

företag som ligger till grund för olika beslutsfattanden. Syftet är att bland annat undersöka hur 

företag arbetar med varumärke och varumärkesidentitet. 

 

2.2.1 Val av teori 

 

 

Utgångspunkt är bland annat Melins teori som beskriver den strategiska 

varumärkesplattformen. Teorin tar sin utgångspunkt från varumärkesinnehavarens perspektiv 
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och behandlar begrepp som är väsentliga inom varumärkesarbetet. Begreppen berör bland 

annat hur varumärket ska byggas upp, utvecklas och vårdas. (Melin, 1999, s 124-129). För att 

beskriva behov av differentiering och hur detta kan göras utgås bland annat från teorin om 

estetik som är beskriven av Schmitt och Simonson (1997). Ytterligare två begrepp, ”mission” 

och ”vision” tas upp eftersom jag anser att de är av betydelse för varumärkesprocessen. De 

agerar som ledstjärnor för en organisation för att klargöra varumärkets nuvarande identitet 

och framtida position.  

 

 

2.3 Val av falltudieföretag 
 

 

De varumärken som valts ut att undersökas är utvecklade av mäklarföretagen ESNY och 

Behrer & Partners. Kundsegmentet de båda riktar sig till är köpstarka kunder som söker unika 

bostäder. Endast en intervju med respektive fastighetsmäklarföretag genomfördes eftersom 

det är de två valda intervjupersonerna som huvudsakligen arbetar med marknadsföring och 

varumärket i företaget. Anledningen till valet av ESNY är att det är ett mycket innovativt 

företag som arbetar med att förändra och modernisera hela fastighetsbranschen. Dessutom 

skiljer sig deras varumärke mycket från konkurrenterna i Stockholm och är därför intressant 

att undersöka. De är även relativt nyetablerade och har på kort sikt blivit marknadsledande i 

Stockholm. Jag ville ta reda på vad de använder för strategier och hur de arbetar med sitt 

varumärke i Stockholmsområdet. Anledning till valet av Behrer & Partners är att de är mer lik 

de traditionella fastighetsmäklarbyråerna i Stockholm, men trots detta skiljer de sig också från 

konkurrenterna.  

 

Genom att intervjua de som är ansvariga för marknadsföringen inom de två 

fastighetsmäklarbyråerna undersöks hur de arbetar med att bygga, förstärka och behålla sitt 

varumärke i Sverige. För att få ett tredje perspektiv på hur det går till att utveckla varumärken 

har även en person anställd på Springtime, ett PR och kommunikations-företag, intervjuats. 

De arbetar med att hjälpa andra företag med marknadsföring av varumärken. Jag har även 

deltagit vid en föreläsning om sociala medier för att få kännedom om vad det innebär för 

varumärket. Mäklarföretagens varumärken är intressanta eftersom bostadsbranschen är en 

cyklisk bransch och efterfrågan varieras kontinuerligt vilket innebär att 
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fastighetsmäklarföretagen måste arbeta aktivt för att utveckla marknadsföringsstrategier för 

att ha ett aktivt varumärke som är ”levande”.  

 

2.4 Val av insamling av material/ litteratur studie 
 

 

Studien inleddes med en litteraturundersökning på databaserna JSTOR och EBSCO för att få 

en inblick i vilken forskning som var knuten till det valda forskningsområdet. Sökorden var 

brandning, brand image, brand identity, buildning brands, strong brands, aesthetics och life 

style marketing. Jag sökte även information på olika Internetsidor som Google, Svenska 

Dagbladet, E24, New York Times samt Realtid. 

 

Genom litteratursökningen samlades in fakta och teorier som handlade om varumärken och 

varumärkesuppbyggnad. För att avgränsa, göra urval och få fram det som var relevant i 

litteraturen utgick jag initialt från sammanfattningar och abstrakt för att få kunskap om vad 

källorna handlade om. På så vis kunde sedan de intressanta delarna i källorna studeras mer 

ingående. De som har forskat mest i ämnet varumärken är forskarna Keller, Aaker och Melin. 

Därför används deras studier, teorier och modeller mest i denna studie.  

 
Primärdata har samlats in genom tre intervjuer. Enligt Denscombe (2008) är intervjuer en bra 

metod om forskaren vill ha detaljerad data. Intervjuerna gjordes därför med 

marknadsföringsansvarige hos mäklarföretaget ESNY samt försäljningschef hos 

mäklarföretaget Behrer & Partners för att få en inblick i hur de arbetar med att utveckla 

marknadsföringsstrategier för att bygga varumärket. Intervjuerna hölls på respektive kontor 

och varade i ungefär 1 timme. 

 

En telefonintervju har dessutom gjorts med en anställd på ett PR- och kommunikations-

företaget Springtime. De arbetar med bland annat etablering av varumärken åt andra företag. 

Denna intervju gjordes för att få en allmän uppfattning om varumärkesuppbyggnad och dess 

utveckling genom att ta upp följande frågor: Vad är och hur definierar företag ett varumärke? 

Hur bygger företag upp och utvecklar ett varumärke? Hur förstärker företag det varumärke 

som finns? För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna började jag med att läsa om 

kvalitativa intervjuer i en bok skriven av (Trost, 2005).  
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Sekundärdata samlades in genom vetenskapliga- och nyhetsartiklar, facklitteratur, broschyrer 

samt Internet. Litteraturen lästes in och användes parallellt med intervjuerna med Springtime 

för att kunna jämföra strategier och metoder kring varumärke och hur det diskuteras i teorin 

och i praktiken.   

 

En sökning om tidigare studier har gjorts i mitt val av ämne. Det fanns en hel del forskning 

kring varumärken, men inget som direkt berör de specifika varumärken ”mäklarbranschen” 

som studeras i denna studie. Det fanns heller inga studier om varumärkena ESNY eller Behrer 

& Partners. Inte heller fanns någon studie kring varumärkesarbete inom fastighetsbranschen 

eller varumärkesetablering i Sverige för utländska företag inom fastighetsmäklarbranschen. 

Jag har därför valt att samla in nya fakta och information om detta genom induktiv ansats. 

Däremot fanns det mycket fakta om varumärken i allmänhet vilket används i den teoretiska 

delen av undersökningen.  

 

2.4.1 Intervjuer och urvalsprocess 

 

 

Intervjuerna har främst varit semisstrukturerade och utan fasta svarsalternativ. 

Intervjufrågorna består av öppna frågor eftersom min förhoppning har varit att kunna skapa en 

dialog med intervjupersonen för att få så mycket information som möjligt. Planen var att vara 

så flexibel som möjligt under intervjun så att intervjupersonen fick möjlighet att utveckla sitt 

resonemang. Jag har även försökt vara flexibel med i vilken ordning frågorna skulle ställas, 

eftersom det händer att intervjufrågor kan kopplades ihop med en annan och därmed påverka 

varandra. Frågorna till de olika fastighetsmäklarföretagen skiljde sig något åt eftersom 

företagen skiljer sig åt i sin karaktär. Frågorna är därför anpassade att matcha de enskilda 

företagens specifika situation och karaktär. 

 

I studien genomfördes tre intervjuer, eftersom dessa är omfattande och har gett tillräckligt 

med information om företagens specifika sätt att se på varumärkesbyggande. Intervjun med 

ESNY genomfördes öga mot öga för att ge möjlighet att ställa eventuella följdfrågor, 

begränsa risken för missförstånd samt skapa en så trovärdig empiri som möjligt. Springtime 

intervjuats via telefon, efterso frågorna till dem är mer av allmän karaktär. Under intervjuerna 
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har jag använt anteckningsblock samt Ipad för att kunna anteckna både stödord, 

inspirationsidéer samt skriva ner svaren.  

 

 

2.5 Metodproblem 
 

 
Datan till studien har till stor del baserats på informationsunderlaget från intervjuerna, vilket 

kan resultera i “intervjueffekten”. Denscombe (2008) förklarar att intervjueffekten innebär att 

människor säger en sak men gör en annan. Därför har jag sökt mer information om företagen 

för att kunna bedöma om deras information stämde överens med verkligheten, så att studien 

blev trovärdig. 

 

2.5.1 Reliabilitet 

 

 

Thurén (2004) menar att reliabilitet innebär att mätningar är rätt gjorda, det vill säga att 

mätinstrumentet mäter rätt. För att undersökningen ska ha reliabilitet genomfördes de tre 

intervjuerna med personer som har rätt och god kunskap om det undersökta området. 

Intervjufrågorna är kopplade till forskningsfrågorna även om det var nödvändigt att anpassa 

frågorna till var och en av respondenterna i den mån de skiljer sig åt. Genom att genomföra 

öga mot öga intervju är det, enligt Thurén, lättare att undvika missförståelse av det som sägs. 

2.5.2 Validitet 

 

 

Thurén (2004) menar att validitet innebär att forskaren verkligen undersökt det denne hade till 

syfte att undersöka. Eftersom tre olika personer har intervjuats så ökar möjligheten att 

bekräfta resultatet och på så vis även förbättra validiteten. Valet att utföra intervjuer som 

datainsamlingsmetod påverkar validiteten positivt eftersom forskaren då kan kontrollera 

insamling av data under arbetets process (Denscombe, 2000). Validiteten ökar även, enligt 

Denscombe (2000), genom att forskaren ser saker ur olika perspektiv. Frågorna har inte 
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skickats i förväg till intervjupersonerna eftersom de inte skulle ha färdiga svar vid 

intervjutillfället samt för att inte riskera att få någon annans syn på företaget. Jag har undvikit 

att ställa ledande frågor vilket även stärker validiteten. Nackdelen är att det blir svårt att 

generalisera från resultaten, vilket påverkar den externa validiteten. Gronmo (2006) förklarar 

att extern validitet handlar om att resultatet av forskningen ska vara generaliserbart och 

realistiskt till vanliga situationer i samhället.   

 

 

2.6 Källkritik 
 

 

Analys och slutsats har till övervägande del grundats på datainformation från intervjuerna 

med de två fastighetsmäklarföretagen. Jag är medveten om att det kan skapa en missvisande 

bild av hur fastighetsmäklarföretag i allmänhet arbetar med att etablera, bygga, behålla och 

utveckla sitt varumärke. Avgränsningen till att endast undersöka dessa två företag är gjord 

med hänsyn taget till begränsningar i tid. För att uppväga denna brist har jag strävat efter att 

vara objektiv vid analyseren av svaren från intervjuerna. Den information som inhämtats från 

mäklarföretagen ESNYoch Behrer & Partners hemsidor kan vara vinklad för att vara till deras 

fördel. Varumärken är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle och det finns mycket 

information att tillgå. Jag har därför försökt vara extra uppmärksam med information från 

internetsidor och bland annat försökt ta ställning till om informationen kan ses som trovärdig 

och pålitlig genom att undersöka vad författaren har för kunskap och erfarenhet kring 

varumärken.  Fakta och forskningsresultat från facklitteratur kan i några fall inte stämma 

överens med dagens forskning, eftersom det kontinuerligt sker en utvecklingen inom området 

Brand Management. 

 

2.7 Analys av data 
 

 
 

Analysen har genomförts efter insamling av data från teori och empiri. I analysen diskuteras 

mer ingående de svar som samlats in i undersökningen från respondenterna och kopplas till de 

teorier som är relevanta för området för att få djupare förståelse av svaren i 
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forskningsfrågorna. I underrubriker presenteras de olika respondenternas svar som därefter 

jämförs med varandra. För att kunna jämföra olika uppfattningar har en tabell1 skapats från 

empirin där nyckelord/nyckelområden presentarer med utgångspunkt från varje respondents 

uppfattningar. Den empiriska tabellen skapades för att identifiera områden som kan ses som 

representativa för varje respondents uppfattning och verkade sedan som underlag för att 

besvara forskningsfrågorna.  

 

Efter analyskapitlet följer slutsatser och förslag till fortsatt forskning, där forskningsfrågorna 

besvaras med hjälp av vad som kommit fram i analysen. I det avslutade kapitlet sker en 

återkoppling till syftet och om det har uppnåtts.  

 

 

 

3) Teori/ Referensram  

En teori är ett system av antaganden. Den beskriver en avgränsad del av verkligheten. En 

eller flera modeller kan användas för att åskådliggöra teorin.  
 

Teorin inleds med en redogörelse för tidigare forskning om varumärken. Därefter beskrivs 

historia bakom ämnet varumärke. Sedan beskrivs varumärkesarbetet med begrepp och 

modeller för att ge en fördjupad kunskap. Vilka teorier som ligger till grund i undersökningen 

redovisas här. Jag har utgått ifrån devtre forskningsfrågorna vid val av teori. 

 

 

3.1 Varumärkets historia 
 

 

Människan har alltid använt någon form av märkning. Under forntiden skedde märkning 

genom att man märkte boskapsdjur (Melin, 1997). Kopplingen mellan det moderna 

varumärket och den ursprungliga formen av märkning finns kvar i engelskans ord för 

varumärke ”brand”. Order härstammar från fornnordiskas Brandr som betyder att brännmärka 

något (Farquhar, 1989) 

 
                                                             

1 Se bilaga 8.2, s. 66,”Tabell, en sammanfattning av empirin” 
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3.2 Varumärkets betydelse 
 

Melin (1999) tar upp att en starkt bidragande orsak till det ökade intresset för varumärken har 

bland annat varit genomslagskraften för det konceptuella begreppet ”brand equity” som 

betyder varumärkeskapital.  

 

Ett starkt varumärke är ofta ett företags värdefullaste tillgång (Melin, 1999). De senaste årens 

ekonomiska utveckling har lett till att varumärket blivit en konkurrensfördel. Varumärket är 

inte längre endast ett taktiskt hjälpmedel utan har blivit en viktig del i företagens strategi. Det 

är viktigt för företagen att bygga upp en stark identitet så att de kan särskilja sig gentemot 

konkurrenterna. En anledning till att varumärket blivit så viktigt för företagen beror bland 

annat på att många företag och organisationer upplever ett allt intensivare konkurrenstryck 

och har därför insett värdet av att utveckla långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar. 

Varumärken utgör en icke-tidsbegränsad ensamrätt och lämpar det sig bra som en 

konkurrensfördel i och med att varumärket kan utgöra en evig tillgång för företaget (Melin, 

1999). 

 

I dag lever vi i ett tjänstesamhälle och tjänstesektorn har under lång tid haft en betydande roll 

i samhället. För företag inom tjänstesektorn handlar det om att erbjuda service i form av 

tjänster. En tjänst är tangible, det vill säga osynlig och går inte att ta på (Alan, 2008), vilket 

gör att den blir svår för kunden att uppskatta och förstå. Som osynlig tillgång blir den även 

svårt att utvärdera för företaget som utfört tjänsten. Det finns i dag (12 april 2012) 138 301 

varumärken registrerade hos Patent- och Registreringsverket i Sverige. 6 693 varumärken 

finns registrerade inom fastighetsbranschen (uppgifter från PRV, Patent- och 

registreringsverket per telefon 2012-04-12).  

 

Björn Alberts (2009) skriver på sin Internetblogg att ” Lättillgänglig teknologi har gjort 

konversanta individer till publicister” och att ”Konsumenter har aldrig någonsin tidigare varit 

så upplysta och uppdaterade som idag. Kort sagt, konsumenterna tillsammans har enorma 

resurser att sprida bilden av ditt varumärke”. Följande bild Figur 1 visar hur digitaliseringen 

påverkar konsumentens syn på varumärkets image och identitet.  

 



16 
 

 
Figur 2.2 Konsumentens syn på varumärkets imga och identitet. Källa: Alberts, (2009) 

 

3.3 Arbetet med varumärket 
 

Varumärkesuppbyggnad är en viktig del vid etableringen av ett företag som vill nå framgång 

på marknaden. Företag arbetar med varumärkesuppbyggnad för att utveckla en 

konkurrensfördel (Melin, 1997). Vid varumärkesuppbyggnad använder företagen resurserna 

för att skapa unika prestationer som konsumenter efterfrågar (King, 1991). De unika 

prestationerna skall spegla en hållbar strategi och visa personlighet eftersom de består av en 

blandning av fysiska, psykologiska och funktionella värden. Det är också viktigt att 

prestationerna kan bidra till att skapa en konkurrensfördel utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv som kan innebära att kunna erbjuda konsumenterna något som 

inte konkurrenten kan erbjuda. 

                                                             
2 Bjornalberts. http://bjornalberts.com/2009/09/27/9-punkter-for-varumarken-pa-natet/, 
(2009). Inhämtad 2012-05-14. 
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Figur 3. Varumärkets värde. Källa: Melin (1999, s 125) 

  

I företag fungerar mission och vision som en intern ledstjärna i det dagliga arbetet. Det är 

viktigt att dessa når ut till alla i företaget. Det underlättar i arbetet med att bygga upp, vårda 

och/eller stärka varumärket. Varumärkets värde är slutprodukten av processen.  

 

Mission ska besvara två grundläggande frågor som är; Vem är varumärket till för? Vad ska 

göras i varumärkets namn? Mission talar alltså om vilken målgrupp varumärket vänder sig till 

samt de värderingar som styr processen kring varumärkesuppbyggandet. En 

varumärkesmission är viktigt för att kunna bygga ett varaktigt varumärke eftersom de 

redogöra för vad varumärket står och hur det kan utvecklas. Missionen skall vidare inspirera, 

engagera och entusiasmera företaget i det dagliga arbetet. (Melin 1999, s 260).  
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Vision skall vara en avbildning av varumärket i framtiden. Den hjälper företaget att nå till de 

mål som relaterar till varumärkesmissionen. Visionen kan förändras om det sker förändrade 

förhållanden (Urde 1997, s 370). Detta eftersom företagen hela tiden utvecklar 

varumärkesarbetet framåt och kan inte vara nöjd med varumärkets nuvarande tillstånd. Det är, 

liksom fallet med mission, viktigt att medarbetarna är informerade om visionen för att den 

skall uppfattas som meningsfull (Melin 1999, s 261). 

 

Produktattributen innebär att ett varumärke blir igenkänt genom den produkt som den 

representerar. Därför är produkten en viktig del i varumärkesuppbyggandet. Produktkvalitén 

är mycket viktigt för dess framgång och den påverkar av bland annat servicen. För att 

konsumenter skall uppfatta produktkvalitén som trovärdig, som är en konkurrensfördel, så 

måste den vara konsistent. Ett annat viktigt attribut är den visuella designen. Det kan 

varumärket förmedla genom design, färger och förpackning och detta ger ett funktionellt 

mervärde till produkten. Det räcker dock inte med produktattributer som konkurrensfördelar 

för företaget. Är produktattributer möjliga att särskilja går det att varumärkesregistrera dessa, 

men om de inte gör det kan de lätt imiteras av konkurrenter. Detta kan då istället leda till en 

konkurrensförutsättning. Företag måste därför även bygga upp en stark märkesidentitet i syfte 

att skapa ett immateriellt mervärde (Melin 1999, s 83-84, 208-210). 

 

I en artikel i SvD näringsliv (Olsson, 2012) diskuteras det kring huruvida Sveriges företag och 

organisationer inte riktigt vågar satsa på att nischa sig utan istället vill väljer den säkra vägen. 

I Sverige tenderar företag att göra likt Clas Olson, IKEA och H&M, de vill gillas av alla och 

vågar därför inte sticka ut. Att sticka ut innebär ofta att man skapar fiender. Per Cromwell 

(grundare av Studio Total) säger i en intervju i artikeln av Erik: ”Att ha fiender är ett bra sätt 

att få igång en diskussion. Om du inte har några fiender, då representerar du ingenting. Och 

om du inte representerar någonting, då kan du inte berätta en historia.”  

 

I artikeln diskuteras även att all publicitet inte är bra publicitet och därför kan detta vara en 

bra taktik. Men att ha en tydlig profil innebär ofta att man stöter bort vissa för att bli desto 

mer älskad av andra. Är man alltför neutral glöms man lätt bort. Samtidigt är inte all publicitet 

bra publicitet. I samma artikel som jag refererade till tidigare diskuterar de att imagen bakom 

publiciteten är avgörande för hur publiciteten påverkar varumärket. När till exempel Mikael 

Persbrandt förra året åkte fast för kokain påverkades hans varumärke av detta, men istället för 
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en katastrof stärktes hans varumärke att denna typ av publicitet.  För exempelvis Måns 

Zelmerlöf hade samma sak sannolikt inneburit en pr-katastrof. Detta beror på att deras image 

skiljer sig från varandra. Persbrandt är känd för att vara en så kallad ”Bad-boy” medan 

Zelmerlöw är känd för att vara en svärmorsdröm. Samma sak gäller för företag, därför måste 

de vara försiktiga när man hanterar sitt varumärke.   

 

Identiteten är de assocationer som varumärkesinnehavaren strävar efter att skapa eller behålla 

för varumärket. Genom associationer kan varumärkesinnhavaren ge ett löfte till konsumenter 

(Aaker & Joachimsthaler 2000, s 43). Varumärkesidentiteten ska tala om vad varumärket står 

för, som dess mening och vad som gör det unikt. Det är viktigt att varumärkesidentiteten är 

stark och tydlig, är den svag bör den förändras (Melin 1999, s 85). 

 

 
Figur 4.  Varumärkesidentitet. Källa: Aaker (2000, sid 44); Uggla (2001, sid 86). 

 

Aaker & Joachimsthaler (2000) har utvecklat en identitetsteori som utgår ifrån 3 centrala 

begrepp; kärnvarumärkesidentitet, utvidgad varumärkesidentitet och varumärkesessens. 

 

I kärnvarumärkesidentiteten ligger företagets värderingar och strategier. Likt produktattribut 

skall kärnvarumärkesidentiteten hållas konstant över tiden, vilket gör att den skapar 

samstämmighet i uppfattningar för både företaget och konsumenten (Aaker & Joachimsthaler 
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2000, s 45). Kärnvarumärkesidentiteten syftar till att skapa trovärdighet inför kunderna 

(Apéria 2000, s 75-76).  

 

För att fylla identitetens helhetsbild har den utvidgande varumärkesidentiteten skapats. Den 

innehåller faktorer som symboler och personlighet. Denna del i varumärkes-identiteten kan 

modifieras och ändras (Uggla 2001, s 86). Varumärkesessen uttrycker varumärkets själ på ett 

kort och koncist vis och står för varumärkets innebörd. Den kan dock utgå från ett annat 

perspektiv än kärnvarumärkesidentiteten. En av de främsta uppgifter varumärkesessensens har 

är att kommunicera och inspirera de anställda i organisationen, men den kan ändras med tiden 

(Aaker & Joachimsthaler 2000, s 45, 47). 

 

Aaker (2000) presenterar 4 perspektiv som varumärkesidentiteten utfår ifrån, dessa är 

produkt, symbol, organisation och person. Dessa kopplar sedan Uggla (2001, s. 86) till 12 

dimensioner som var och en bidrar till att bygga och indela varumärkets identitet.  
 

Inget varumärke har associationer till varje dimension trots att varje perspektiv har relevans. 

Förtagen väljer vilka perspektiv som de vill fokusera på (Aaker & Joachimsthaler, 2000, s 

43). 

 

En viktig faktor vid uppbyggandet av en stark varumärkesidentitet är personlighet. Detta 

eftersom den ligger som utgångspunkt för relationen mellan varumärkes-innehavaren och 

konsumenter (Uggla 2001, s 83-84). Förtaget kan fånga konsumenter genom en personlighet 

eftersom konsumenter väljer vilka varumärken de till synas och umgås med, så att de 

överensstämmer med konsumentens självbild. Varumärkes personlighet kan förmedlas genom 

event och i media genom att till exempel framhäva geografiskt ursprung eller hänvisa till 

kända personer (Melin 1999, s 93-95). 

 

Associationer är enligt Keller (2005), när företag bygger starka varumärken vilka kan 

marknadsföras för att skapa rätt kunskap om varumärket hos målgruppen. Han menar att man 

på så sätt säkerställer att kunderna medvetenhet om varumärket och de har starka, unika och 

positiva associationer med det. Keller (2005) förklarar att det finns många associationer som 

marknadsförare kan koppla till varumärket, som tankar, uppfattningar, bilder, känslor, tro, 

erfarenheter, attityder samt beteenden. En viktig och central del i varumärkesuppbyggnaden är 

att skapa positiva och åtråvärda symboler och associationer kring varumärket, eftersom detta 
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gör att konsumenter väljer varumärket framför andra varumärken. Enligt Keller (2005) finns 

det 6 kriterier för att välja ut delarna i ett varumärke. De 3 första berör marknadsförares sätt 

att bygga upp varumärkestillgångar och de andra 3 om hur marknadsförare kan ha inflytande 

och bevara varumärkestillgångar. 1, förmågan att komma ihåg, 2 meningsfullhet, 3, förmågan 

att tycka om, 4, överföringsförmåga, 5, anpassningsförmåga och 6, förmåga att skyddas. 

Utifrån detta tror jag att företaget kan kombinera ihop de olika delarna för att kommunicera 

sitt budskap till konsumenterna.  

 

Uggla (2003) och Randall (1997) diskuterar varumärkesidentitet och varumärkesimage. Enligt 

dem är varumärkesidentitet associationer som företaget bakom varumärket vill formge och 

upprätthålla på marknaden. Identitet är de signaler som företaget sänder ut, och image är den 

bilden av varumärket som uppstår i kundernas medvetande. Detta förklarar Randall (1997) 

vidare kring och exemplifierar med att en image byggs upp av alla information som 

konsumenterna har fått om varumärket, som till exempel från tidigare erfarenheter, event, 

”word of mouth”, artiklar, annonser osv. Den informationen påverkas sedan av konsumentens 

genom selektiv perception och sociala normer. Företagets budskap till konsumenten om 

varumärket påverkas således av personens egna intressen och värderingar. 

 

Kärnvärde är en uthållig differentieringsfördel som skapas utifrån de ovanstående 

begreppen. Eftersom dessa gör det möjligt för varumärkesinnehavaren att urskilja faktorer 

som ger upphov till en långsiktig differentieringsfördel (Melin 1999, s 229). Kärnvärdet skall 

kunna kommuniceras till konsumenterna och skapa mervärde. Dessutom bör det vara unikt 

och svårt att imitera för konkurrenterna (Rossling & Hinn 2001, s 136). 

Differentieringsfördelen utgör grunden för varumärkets positionering. (Melin 1999, s 126). 

 

I en artikel i SvD Näringsliv skriven av (Durén, 2012) beskriver hon att varumärkesupp-

byggande idag handlar om förväntningar. Hon skriver: ” I ett konsumtionssamhälle som 

bygger på identitet, där produkter inte länge skiljer sig märkbart från varandra i funktion, och 

där allt finns tillgängligt ett knapptryck bort”.  

 

Positionering innebär att företaget placerar varumärket i medvetandet på en utvald målgrupp. 

Positioneringen bör vara förankrad i en produkts konkurrensfördelar (Melin 1999, s 98,101). 

Det är viktigt att den valda målgruppen stämmer överens med varumärket och att det finns 

möjlighet att nå denna målgrupp. Internt i företaget är det viktigt att alla känner till 
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positioneringen. De bör skilja på företagets kärnvärde och identitet för att skaffa sig rätt 

uppfattning kring varumärket.  

 

De anställda ska vara väl medvetna om vad varumärket står för, hur det relateras till andra 

varumärken i företaget och vad som differentierar varumärket i förhållande till de främsta 

konkurrenternas varumärken (Melin 1999, s 236-237). Med hjälp av en positioneringsanalys 

kan man söka efter en konkurrenskraftig position och denna kan sedan jämföras med 

konkurrerande varumärken. Det är viktigt att sedan studera analysen eftersom företaget kan 

upptäcka attraktiva positioner som inget annat varumärke innehar (Melin 1999, s 100-101). 

 

King (1991) anser att om man involvera de anställda så blir de motiverade och det återspeglas 

i deras försäljningssiffror. Han anser att de som skall arbeta med varumärket ska vara 

intensiva, flexibla och samarbetsvilliga. King (1991) säger vidare att det är personalen som 

innehar rollen som varumärkesbyggare. 

 

Varumärkets primära uppgift är att det agerar bärare av information mellan olika parter inom 

en organisation. Denna information berättar de övergripande strategier företaget har för 

varumärket. De anställdas delaktighet gör dem självständiga och motiverade. Delegering av 

beslut förutsätter ett bra informationssystem och kompetenta medarbetare (Erikson 1998, s 

44-47). När den interna kommunikationen fungerar kan företaget sedan påbörja den extern, 

till konsumenter och andra externa intressenter (Bye 2000, s 25).  

 

Det finns en intressant artikel av Knox (2004) som heter ”Positioning and branding your 

organisation”. Den handlar om att företag får från produktvarumärken, uppbyggda efter de 

traditionella 4 p:na till att bygga ett starkt varumärke genom att själva välja sina kunder. 

Samtidigt utveckla starka och långsiktiga kundrelationer samt att skapa ett nätverk, likt co-

branding, som är pålitligt och värdefullt. Han har valt att utveckla en modell som är anpassad 

efter kundernas livsstilar. I Knox (2004) modell av varumärkespositionering ingår 4 

hörnstenar, dessa är produkt- och kundportfölj, produkt- och tjänstutförande, rykte och 

nätvärk.  

 

Sociala media är i dag ett effektivt och billigt sätt att skapa varumärkeskännedom på. 

Wikipedia definierar sociala medier såhär “Sociala medier betecknar aktiviteter som 

kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig 
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uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Termen används 

ofta som slagord för sådana tjänster”3. 

 

Sociala medier är kommunikationskanaler som framförallt används för att bygga starka och 

förtroendefulla relationer mellan konsument och producent, företag och individ. Med hjälp av 

olika verktyg som live chat, bloggar och Facebook kan man uppnå detta och därigenom får 

man information om människors intresse och värderingar. Internetanvändare har möjlighet att 

kommentera och uttrycka sig på nästan på varenda hemsida. Sociala medier är både positivt 

och negativt. Positivt på det viset att det är billigt, snabbt och man får feedback från 

konsumenter. Negativt på det vis att företaget bakom varumärket inte har kontroll över vad 

som sägs. 

 

Organisation kring ett varumärke 

Ledningen måste prioritera varumärket som konkurrensmedel för att det ska kunna uppfattas 

som en organisations värdefullaste tillgång (Melin 1999, s 258). Melin anser att det i varje 

företag bör finnas en varumärkesambassadör, helst en person högst upp i ledningen som bär 

det övergripande varumärkesansvaret. Den personen bör göra varumärket personligt och då 

krävs karisma och en karaktär (Melin 1999, s 258).  

  

Bye hävdar istället att det bör finnas ett ”brand team” som arbetar enskilt för att skapa ett 

långsiktigt varumärkestänkande. Brand Managern står i detta fall för totalansvaret inför 

ledningen. Men de strategiska besluten kring varumärket tas även här upp av ledningen (Bye 

2000, s 25-26). 

 

Lojaliteten är mycket viktigt för varumärkesuppbyggnaden då den syftar till att skapa lojala 

konsumenter. För att lyckas med detta krävs dock en intern märkeslojalitet. Alla inom 

företaget måste veta vad varumärket står för och hur det skall utvecklas för att varumärket 

skall kunna stärkas (Melin 1999, s 105). Varumärket kan utsättas för interna hot vid 

felanvändning av varumärket sker och det kan leda till att dess särskiljningsförmåga urholkas 

(Melin 1999, s 105). Lojalitet skapas också genom att de anställda känner sig motiverade och 

är stolta över sin arbetsgivare. Finns en öppen kommunikation så skapas ett bra arbetsklimat 

(Erikson 1998, s 45). 

                                                             
3 Se länk http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociala_medier, 2012  



24 
 

 

Varumärkesvärde innebär precis som det låter, varumärkets värde. Det finns ingen 

vedertagen värderingsprincip, men en mängd principiellt olika sätt att värdera ett varumärke 

finansiellt. Genom varumärkesvärdering kan företaget skapa sig en uppfattning i hur 

betydelsefullt varumärket är som strategiskt konkurrensmedel. Ett sätt att mäta är att se om 

produkten som marknadsförs under varumärket ökar kassaflödet än om det inte var 

sammankopplat till varumärket (Treffner & Gajland 2001, s 34). Det viktiga är att vara 

medveten om kopplingen mellan varumärkesvärdering och varumärkets styrka. För att förstå 

varumärkets nuvarande och framtida styrka kan företaget utvärdera varumärkets styrkor 

respektive svagheter. (Melin 1999, s. 64, 66-68) (Treffner & Gajland 2001, s 34) 

 

Peppers & Rogers (2011, s 39-41) menar att företag skall ta tillvara på på de kunder som 

företaget redan har eftersom det är en kostnadseffektiv strategi som genererar lönsamhet. 

Lönsamheten varierar beroende på den information företaget har av kunden samt hur de väljer 

att använda denna. Att värna om och behålla kundrelationer anses som en viktig del i 

varumärkesarbetet och är en förutsättning för att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. 

De menar vidare att företag bör arbeta aktivt med hantering av sina kunder för att relationerna 

ska bli så lönsamma som möjligt. De anser att en relation bygger på en historia mellan 

parterna, ger parterna fördelar, utvecklas baserat på historiken mellan parterna, är unik och 

bygger förtroende.  

 

Payne & Frow (2005, s 167) skriver att ett kundregister kan användas som ett verktyg av 

företagets personal för att öka servicen och värdet för kunden. Det leder till att företaget kan 

erbjuda kunden någonting som inget annat företag kan eftersom de har värdefull information 

om kunden. 

 

Grönroos (2008, s. 47-48) skriver att det skall finnas någonting som binder kunden och 

företaget så att relationen inte lätt kan upplösas. Grönroos (2008, s.55) beskriver 

relationsmarknadsföring som vården och hanteringen av kundrelationer. Han menar att det 

centrala i marknadsföringsarbetet av varumärket är relationerna till företagets kunder  
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3.4 Varumärket, ett sätt att differentiera sig 
 

Att bygga varumärken handlar till stor del om att differentiera varumärket genom att erbjuda 

konsumenterna något unikt Melin (1991). Att differentiera sitt varumärke innnebär att 

företaget skapar sig en konkurrensfördel, vilket är viktigt för fastighetsmäklarföretag i en 

konkurrensstark bransch. 

 
Vårt samhälle har utvecklats mot ett tjänstesamhälle och detta har lett till ökad konkurrens 

mellan mäklarföretagen. Fastighetsmäklarföretagens förmedlingstjänster liknar varandra 

vilket gör det svårt för konsumenter att välja. Med hjälp av varumärket kan företaget 

differentiera sig från konkurrenterna vilket leder till att konsumenter får lättare att uppfatta 

och välja mellan varumärken och tjänster. 

 
King (1991) redogör för det ”nya” tjänstebaserade företagsvarumärket. Han förklarar att 

samhället i dag utvecklas mot ett tjänstesamhälle. På grund av utvecklingen har några tyngre 

förändringar av konsumentvärderingar skett. En förändring är at konsumenter litar mindre på 

auktoriteter, de vill istället fatta sina egna beslut och på så vis framhäva sin livsstil och 

individualitet. En annan förändring är att företag ska behandlas som ett varumärke till skillnad 

från traditionella företag genom att ha fler olika dimensioner av interna och externa kontakter. 

En tredje förändring är att tjänster och produkter börjar likna varandra mer och mer och de 

kan snabbt kopieras av konkurrenter.  

 

Solomon, Bamossy och Askegaard (1999) menar att människan är fri att kunna välja mellan 

de tjänster eller produkter som definierar dem själva och att detta ger dem en social identitet 

som de kan kommuniceras till andra. Valen konsumenterna gör blir till en presentation eller 

en image av vilka de är eller vill vara, likaväl som det blir en presentation av vilka de vill 

identifiera sig med eller hålla distans till. Man skulle kunna säga att konsumenter vill skapa en 

livsstil utifrån sitt konsumtionsmönster. 

 

King (1991) menar att konsumenterna är mindre toleranta mot tjänster och produkter som inte 

speglar deras livsstil eller önskade image. Han menar även att uppfattning om vad som är hög 

kvalité har kommit att ändra sin betydelse. Konsumenter önskar fortfarande bra kvalité på så 

vis att det även söker efter ett personligt mervärde i form av att ha en viss stil eller att hitta 



26 
 

variation. Med kvalité syftar King (1991) på vad människor känner är det riktigt värdet det 

vill säga immateriella värdet.  

 

Idag använder sig företag till stor del av estetik för att påverka konsumenter, skaffa kunder 

samt behålla kunden. Varumärkesidentiteten företaget ger kommer konsumenterna att 

uppfatta som en estetisk upplevelse. Ett helhetsintryck med symbolik som kommer att 

representera företaget och dess varumärken (Schmitt och Simonson, 1997). Enligt dem räcker 

det inte längre med att företaget enbart fokusera på produkternas attribut och nytta, 

varumärkets namn och associationer. De anser att det inte längre är tillräckligt för att 

imponera på konsumenterna. Efter att de analyserat konsumentkaraktären ger de slutsatsen att 

konsumenterna idag ser livsstil som en värdekedja.   

De menar vidare att konsumenter gör inköpsbeslut baserade på om produkten/tjänsten passar 

in eller inte i hans/hennes existerande livsstil eller den livsstil denne eftersträvar. De redovisar 

för ett ramverk där företag kan förmedla sin identitet i form av budskap och att de sedan 

uppfattas av konsumenten i form av intryck. Detta bör företaget göra genom att förmedla sitt 

budskap inom estetiken med stil och teman. Schmitt och Simonson (1997) delar samma åsikt 

som Aaker (1996) att identitet skapar image. Schmitt och Simonson (1997) redogör för några 

identitetselement, vilka bland annat är visitkort, nyhetsbrev, uniform, fordon, växter, 

Internetsidor, broschyrer, kontorsrum, doft på kontor, förpackning samt tv reklam etc.  

Schmitt och Simonson (1997) anser att stil är en viktig del inom organisationen, eftersom de 

bland annat tror att stil skapar medvetenhet om varumärket. Stil består av primära element, 

som kan kategoriseras till ytterligare beståndsdelar som form och färg. Stil kan hjälpa 

företaget att differentiera sig och det underlättar för konsumenterna när de skall relatera till 

tjänster eller produkter. De menar också att estetik leder till kundlojalitet, tränger igenom 

mediabruset, ger skydd från konkurrenter, tillåter premium prissättning samt sparar kostnader 

och ökar produktiviteten. Schmitt och Simonson (1997) tror att företag genom denna teori kan 

få konsumenterna att känna ett mycket starkt begär, nästan trollbinda konsumenterna till dem.  

Schmitt och Simonson (1997) förklarar att vår personliga smak är vår guide vid alla 

personliga inköpsbeslut, som vid val av boende. Med estetik menar de förmågan att 

tillfredsställa och fånga kundens behov genom en variation av sensoriska upplevelser.  Knox 

(2004) uppfattar i stället att ett extra värde kan bidra till att differentiera erbjudandet. 

Simonson (1997) ser en tydlig trend bland konsumenterna som vänder sig från produktattribut 
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och närmar sig konceptet om en livsstil. Med detta vill jag ha sagt att det således är mycket 

viktigt att företagen som står bakom varumärket behöver vara med och påverka så att 

kunderna/konsumenterna får rätt budskap av varumärket. För att kunna vårda ett varumärke 

måste man veta hur det uppfattas av marknaden, både bland presumtiva och befintliga kunder. 

Randall (1997) menar att ett starkt varumärke ger företaget ett övertag, men inte gör det 

immunt mot en attack. 

 

Melin (1997) anser att varumärket ska vara svårimiterat, unikt samt värdefullt och 

kommunicerbart för att utgöra en konkurrensfördel.  
 

 

4) Empiri 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av de tre företag som jag intervjuat och 

analyserat för att kunna genomföra studien. Sedan redovisas för intervjuerna och företagens 

arbete med sitt varumärke och sin varumärkesidentitet varefter dessa kopplas till information 

som samlats in för att besvara de tre forskningsfrågorna. 

 

4.1 Presentation av företagen samt respondenterna 
 

4.1.1 Springtime 

 

 
 

Springtime har idag cirka 80 medarbetare varav 70 aktiva konsulter. De har ett nätverk med 

några av Sveriges mest erfarna PR- och kommunikationskonsulter. De har utsetts till Årets 

bästa PR-byrå i Regis årliga kundundersökning tre år, 2002, 2004 och 2000. 

De arbetar utifrån idén att människor påverkar människor, genom samtal, attityder och 

beteenden. De tror på en personlig påverkan som vägen till framgång i kommunikation. De 

vill finnas till så att företag kan använda dem som en mötesplats för information, kreativitet 

och professionella råd. Men deras mål är även att vara Sveriges bästa arbetsplats för 
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kommunikatörer4. 

 

Katarina Wendt Englund (K. Wendt Englund) är seniorkonsult med fokus på 

varumärkesfrågor och strategisk marknadsföring. Hon har stor erfarenhet av 

varumärkesdriven, integrerad kommunikation både som konsult och i operativa funktioner 

inom marknad, försäljning och affärsutveckling. Hon är utbildad civilekonom och började sin 

anställning på Springtime våren 2010.  

 4.1.2 Eklund Stockholm New York 

 

 
 

Eklund Stockholm New York (ESNY) startades av Fredrik Eklund sommaren 2009. Han 

ansåg att Sverige saknade ett internationellt mäkleri som specialiserar sig på de mest 

exklusiva objekten. 2010 öppnades deras kontor/showroom på 390 kvm på Humlegårdsgatan 

mellan Stureplan och Östermalmstorg5. 

Fredrik Eklund kallas ofta ”The numberonebroker of his generation” eller ”Stjärnmäklaren” 

av olika kända nyhetstidningar, som Wall Street Journal6. 

Sebastian Magnani (S. Magnani) har arbetar på ESNY sedan ett cirka ett halvår tillbaka och 

har det övergripande ansvaret för allt som rör marknadsföring och varumärket,”Head of 

marketing”. Efter att utbildat sig till civilekonom med inriktning marknadsföring flyttade han 

utomlands och har sedan sex år tillbaka bott och arbetat i bland annat Hong Kong, Singapore, 

Milano och Barcelona. Han talar fem språk flytande och ansvarar för ESNY internationella 

samarbetspartners.  

4.1.3 Behrer & Partners 

 

 
 

Behrer & Partners grundades år 2011. Företaget består av åtta personer, sju mäklare samt en 

försäljningschef. Mäklarna är delägare och partners, det innebär att alla har ett starkt 

                                                             
4 För mer information se länk http://springtime.nu/om-oss/, 2012 
5 För mer information se länk www.esny.se/eklund-stockholm-new-york/, 2012 
6 Se bilaga 8.3.1, bild 7 
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personligt engagemang i uppdragen. De delar också uppdragen mellan varandra, så att kunden 

får en högre servicenivå och tillgänglighet. Företaget har erfarenheter sedan 1996, då 

delägarna sedan tidigare jobbat på andra mäklarföretag i samma område. 

 

Behrer & Partners förmedlar våningar i Stockholms innerstad7, med tonvikt på Östermalm, 

samt attraktiva villor i välbelägna områden som Saltsjöbaden, Lidingö, Bromma och 

Djursholm8. 

 

Christian Colfach (C. Colfach) har arbetat inom branschen i snart tre år. Han har tidigare 

arbetat med fastigheter i Thailand men även som försäljningschef på Alexander White 

fastighetsmäkleri.  

 

4.2 Varför är varumärket viktigt för fastighetsmäklarföretag? 
 

4.2.1 Springtime – betydelse av varumärke 

 

 
 

K. Wendt Englund från Springtime anser att varumärket är av stor vikt för alla tjänsteföretag. 

Fastighetsmäklarföretag erbjuder en förmedlingstjänst och denna är tangible, dvs. osynlig. Det 

blir således svårt för konsumenter att genom förmedlingstjänsten värdera och skapa sig en 

bild av företaget. K. Wendt Englund menar att mäklarföretagen genom sitt varumärke kan 

skapa kännedom och en tydlig identitet som gör det möjligt för företagen att skilja sina 

tjänster och varumärke från konkurrenter. Varumärket blir med andra ord ett sätt för företagen 

att differentiera sig.  

 

K. Wendt Englund anser att varumärket ska vara unikt och sticka ut från de övriga 

varumärkena på marknaden. Företagen ska även göra konsumenterna metvetna om 

varumärket, eftersom det skapar trygghet. Det är viktigt att kunderna blir lojala mot 

varumärket så att de återkommer nästa gång de skall köpa eller sälja sin bostad. Varumärket 

blir som en koppling mellan mäklarföretaget och kunden/konsumenten. Företagen kan 

                                                             
7 Se bilaga 8.3.2, bild 17 & 18 
8 För mer information se länk http://www.behrer.se/behrer-partners/#page_id%3D107, 2012 
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använda sig av varumärket för att förmedla deras affärsidé. Det är viktigt för företagen att de 

förstår att konsumenter skapar sig en bild av företaget genom varumärket. Allt företagen gör 

påverkar varumärket, därför är det viktigt att företagen har fungerande varumärkesstrategier.   

 

Ser man till det traditionella tänkandet kring varumärkesnamn brukar man tala om att det ska 

vara kort och kärnfullt, för att det ska vara lätt att komma ihåg. Men idag är det viktigt att det 

är sökbart på internet och att det är lätt att urskilja. Det är också viktigt att man ansöker om 

ensamrätt, eller patent på sitt varumärke. Att registrera ett varumärkesnamn är svårare idag, 

eftersom det bland annat blir fler och fler varumärken. Förr var det också lättare att 

positionera varumärkesnamnet hos konsumenter, eftersom till exempel sociala medier inte 

uppfunnits då.  

 

K Wendt Englund tycker att ett varumärkesnamn ska vara personligt och helst säga något om 

företaget som gör det intressantare. 

4.2.2 ESNY – betydelse av varumärke 

 

 
 

S. Magnani förklarar att varumärket är viktigt eftersom det bland annat är ett 

konkurrensmedel. Men viktigaste av allt anser han vara förmågan att kunna påverka 

konsumenter genom varumärket. Han menar att varumärket är en viktig del i företaget 

eftersom det är synligt för omvärlden till skillnad från det arbete de utför i form av tjänster. 

Förmedlingstjänster är svåra att marknadsföra eftersom det skiljer sig mycket från varandra 

och de måste anpassas till varje specifik affär och kund. Så är inte fallet med ESNYs 

varumärke, där företaget genom varumärket förmedlar sitt erbjudande till ett valt 

kundsegment. Då skiljs inte erbjudander åt, men det kan uppfattas olika av kunder.  

 

Han menar också att varumärket kan hjälpa företaget att förmedla sin affärsidé, vision och 

mål till konsumenten. På så vis kan företaget påverka kunderna så att de väljer dem. Teknik-

utvecklingen har bidragit till att det ställs nya och andra krav på varumärket, såsom att det 

skall vara lättillgängligt och kommunicerbart. När sociala medier uppfanns blev det lättare för 

konsumenter att på egen hand eller genom varandra samla information om varumärken. Men 

och andra sidan har varumärken blivit synligare. S. Magnani anser att det är viktigt att 

varumärket exponeras på ett sätt som stämmer överens med ESNYs affärsidé. Konkurrensen 
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om kunderna har ökat, eftersom allt fler fastighetsmäklar-företag väljer samma kundsegment, 

dvs. de köpstarka. Varumärket är ett verktyg som ESNY kan använda för att differentiera sig 

från konkurrenterna. Det ger företaget möjlighet att berätta om företaget och vad de står för. 

Vad de kan erbjuda kunden, som ingen annan kan.  

4.2.3 Behrer & Partners – betydelse av varumärke 

 

 
 

Behrer & Partners anser också att varumärket är ett viktigt konkurrensmedel. Att bygga upp 

ett varumärke och en varumärkesidentitet är därför av stor vikt om man skall nå framgång. C. 

Colfach berättar att de tycker att varumärket är viktigt eftersom det är företagets koppling till 

konsumenterna. Genom varumärket skapas igenkännelse och en medvetenhet hos kunden. På 

så vis kommer kunden att tänka på Behrer & Partners när de vill köpa/sälja sin bostad.  

 

Varumärket blir som en första kontakt till företaget innan de lär känna det. Eftersom Behrer & 

Partners erbjuder tjänster och inte produkter tycker C. Colfach att det är ännu viktigare att 

företagets affärsidé, mission och vision är tydligt förmedlade genom varumärket. Kunderna 

har inga synliga produkter att utgå ifrån i sin bedömning av varumärket utan de kan endast 

skapa sig en uppfattning av tjänsten företaget erbjuder. Produkter skiljer sig inte åt som 

tjänster gör. Varumärket hjälper Behrer & Partners att förmedla deras erbjudanden till 

konsumenten/kunden.  
 

4.3 Hur arbetar fastighetsmäklarföretag med sitt varumärke? 
 

4.3.1 Springtime – arbetet med varumärke 

 

 
 

K. Wednt Englund slår fast att varumärkesarbetet har stor betydelse för tjänsteföretag idag. I 

varumärkesarbete kan företag använda varumärket som ett verktyg som gör det möjligt att 

differentiera sitt varumärke från andra tjänsteföretag med liknande tjänster. Hon nämner en 

rad forskare som har skrivit om arbetet kring varumärket, bland annat Mats Urde vid Lunds 

Universitet. Hur de går tillväga skiljer sig från företag till företag och situationen omkring. 

Varumärkesarbetet handlar idag till stor del om att differentiera sitt varumärke och att skapa 
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kännedom. Hon berättar att kännedom skapar trygghet. Samtidigt får kunden kunskap och blir 

medveten om företaget. Känner sig kunden trygg kommer den att återkomma. Kunden har 

även lättare för att konsumera. Differentiera sig gör företagen genom att erbjuda kunder något 

annorlunda och unikt. När man etablerar ett nytt tjänsteföretag är det viktigt att erbjuda 

marknaden något nytt och annorlunda så att konsumenter känner ett värde, reagerar och 

uppfattar varumärket.  

 

Enligt K. Wednt Englund är det viktigt att företaget arbetar med varumärket i nuet. I och med 

utvecklingen inom teknik ökar betydelsen av ett fungerande varumärkesarbete. Konsumenter 

har lättare att påverka varandra tack vare internet. Det finns flera hemsidor där konsumenter 

kan lämna kommentarer om företaget.  Företag bör ständigt se och reflektera över 

konsumentbeteende, utvecklingen och samhället. De ska ställa sig frågor som: Hur når vi 

konsumenterna? Hur använder vi media? Hur når man genomslag i media idag? När de sedan 

arbetar efter företagets strategier och tekniker kan de ha användning för dessa svar.  

 

Vid etablering i Sverige och Stockholm bör man tänka på att det är hög IT-penetration i 

staden. De flesta har mobiler, Ipads och datorer och de har oftast tillgång till internet. 

Företaget måste därför ta hänsyn till det när de ska marknadsföra sitt nya varumärke. Det är 

också viktigt att tänka på att det är hög etik, moral och ambition i landet. Blir man granskad 

av medier skall man, enligt K. Wednt Englund, ha bra på fötterna. Sverige och Stockholm är 

dessutom förhållandevis litet, många läser tidningarna och ryktet sprider sig snabbt. I Sverige 

är konsumenter inte vana vid att bli uppvaktade och de är också mer försiktiga i sina 

inköpsbeslut. 

 

K. Wendt Englund berättar att det inte finns några regler för hur ett varumärke skall se ut 

grafiskt. Om företaget vill att varumärket ska stå för samma sak hela tiden så ska de inte 

förändra eller justera varumärket. Coca Cola är ett varumärke som funnits väldigt länge och i 

princip sett likadant ut i alla år. De har gjort vissa små justeringar men konsumenterna har 

alltid kunnat känna igen logotypen. Vill företag däremot förändra sig så är ett bra sätt att byta 

eller förändra sin logotyp. Skandia fick till exempel igenom en förtroendekris för ett tag sen 

och då ändrade de sin logotyp. De ville lämna de dåliga associationerna som skapats kring det 

gamla varumärket och gå in i en ny fas. Detta visade sig ha stor betydelse för dem och för 

konsumenterna.  
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K. Wendt Englund förklarar att företaget ska arbeta med att ge konsumenter olika 

associationer som de sedan kan identifiera sig med. Det bidrar till att skapa igenkännedom 

och därigenom lojalitet. Associationer kan skapas genom till exempel bilder, symboler och 

känslor. 

 

K. Wendt Englund berättar även att sociala medier och digitalisering av traditionella medier 

har fått stort utrymme och genomslagskraft i vårt samhälle idag. Sociala medier påverkar 

kommunikationen mellan företag och konsument. Hon betonar vikten av att företaget är med 

och påverkar vad som sägs och den bild som målas upp av varumärket. Varumärkesarbetet 

har ändrats betydligt med åren i och med den ständiga utveckligen i omvärlden. Arbetet med 

varumärken har försvårats för företag eftersom information, rykten och diskussioner sprids 

snabbt mellan konsumenter runt om i världen.  

 

K. Wendt Englund säger att det är viktigt att skapa långsiktiga relationer till kunder, både 

befintliga och potentiella kunder. I båda fallen är det viktigt att man gör sig synlig för kunden. 

Befintliga kunder kan man till exempel hålla kontakt med via mail och nyhetsbrevutskick. Ett 

sätt att skapa nya kundrelationer är genom ”ambassadörstrategier”, dvs. att skapa kontakt med 

befintliga kunders vänkrets. Kundrelationer skapas och behålls på olika sätt inom olika 

branscher. För att skapa långsiktiga relationer är det viktigt att skapa förtroende som de hela 

tiden måste arbeta med och upprätthålla. K. Wednt Englund menar att företaget hela tiden 

måste förtjäna förtroendet från kunden. Detta kan de göra genom att ta reda på vad de vill ha 

och vad som är viktigt för dem. På vilket sätt företaget tar reda på detta kan variera.  

 

K. Wednt Englund anser också att det bör finnas en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter inom 

företaget. Till exempel i fallet med långsiktiga relationer och sociala medier som har blivit 

både viktigare och mer omfattande en tidigare. Det är därför viktigt att det finns personal som 

kan fokusera på den delen och som har kunskap om det.  

 

En del i varumärkesbyggandet är varumärkesidentitet och varumärkesimage. Imagen är vad 

människor runt om i världen tycker om varumärket. Identiteten är hur företaget ser på sig 

själv inifrån. Här diskuteras frågor som: Vad företaget ska stå för? Hur företaget ska 

kommunicera? Hur skall företaget förhålla sig till etik och sina anställda? Identiteten handlar 

om helheten och det grundläggande företaget vill stå för. Ibland talar man även om visuell 

identitet, då syftar man på det grafiska. Det är viktigt att skilja dessa åt. 
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4.3.2 ESNY – arbetet med varumärke 

 

 
 

S. Magnani från ESNY förklarar att de inte använder någon bestämd modell i 

varumärkesarbetet. De har istället valt att prova sig fram utifrån erfarenheter och känsla. 

Eftersom världen är föränderlig tror de en modell endast skulle ta tid och kosta pengar att 

arbeta fram, som sedan förfaller värdelöst innan de hunnit använda sig av den. 

 

De valde att döpa företaget efter grundaren eftersom det är en logisk koppling. Anledningen 

till varför de sedan la till Stockholm och New York i namnet är för att de är verksamma där. I 

New York heter de endast New York eftersom första kontoret ligger där. I London heter de 

Eklund London New York, eftersom det är deras andra kontor. 

 

S. Magnani förklarar i intervjun att de vid etableringen valde att marknadsföra ESNY genom 

grundaren Fredrik Eklund. Detta menar han var en vald strategi eftersom han är en levande 

person med stark personlighet och tydlig livsstil. Med hjälp av Fredrik kunde de överföra en 

personlighet och livsstil till varumärket och på så vis skapa en varumärkesidentitet. Han 

förklarar att det var en mycket tacksam strategi på många sätt. Han tror att det är enklare och 

tydligare att etablera ett varumärke om man gör det genom att berätta en historia eller en 

berättelse genom en person. Han tror även att varumärket blir mer levande då.   

 

S. Magnani berättar samtidigt att de nu arbetar med att lyfta fram sina mäklare och på så vis 

minska strålkastarljuset mot Fredrik. De tror att de i långa loppet kan vara riskabelt att 

varumärket endast förknippas med en person. Ett varumärke är hållbart till skillnad mot en 

människas liv. Han berättar också att det kan vara sårbart eftersom Fredriks handlande och 

personlighet är direkt förknippat till varumärket. Skulle han exempelvis agera oetiskt skulle 

det kunna påverka kundernas uppfattning av varumärket. De är noga när de väljer ut 

medarbetare, eftersom de vill att de ska överensstämma med deras kundsegment.  

 

S. Magnani berättar att de vid etableringen tog hjälp av en PR-byrå för att bli synliga i 

pressen. De ansåg att det var viktigt att synas ordentligt vid etableraringen.. Efteråt avslutades 

samarbetet och nu är det endast Sebastian som är marknadsföringsansvarig. Han har hand om 
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allt som är synligt för kunden och som påverkar varumärket, alltifrån att bestämma placering 

av nya kontor till vilka blommor, pennor och vattenflaskor som ska finnas på kontoret.X.  

 

S. Magnani hos ESNY berättar i intervjun att kunder har höga förväntningar av företaget på 

grund av deras synlighet i media. De arbetar aktivt med att skapa förväntningar hos kunder. 

De väljer att gå ut med budskap som kan uppfattas som provocerande och utmanande vilket 

skapar en förväntan och spänning hos konsumenterna. Han berättar att grundaren Fredrik 

Eklund nyligen har medverkat i en dokumentär-serie som heter Million Dollar Listing. En 

serie som visar några av de största och dyraste fastigheter som Kalifornien och New York har 

att erbjuda.  

 

De arbetar ständigt med att förmedla sin affärsidé, mission och vision och planerar för sin 

expandering med nytt kontor i både Skåne och London. Han förklarar att de arbetar hårt med 

att kunderna ska få rätt uppfattning av deras varumärke. De vill uppfattas som unga, hippa och 

samtidigt exklusiva. De vill även att deras kunder ska förknippa dem med hög servicekvalité. 

Det gör de bland annat genom att anordna event som de bjuder in till. ESNY anordnade den 

21 januari 2010 en releasefest tillsammans med Assefa kommunikation på deras kontor invid 

Stureplan. Då bjöd de bland andra in Andreas Carlsson, känd från bland annat Idol9. 

 

S. Magnani säger att ESNY försöker skapa ett starkt varumärke genom att förmedla sina 

egenskaper som till exempel är; pålitlighet, kunnande och nytänkande. De strävar ständigt 

efter att skapa långsiktiga kundrelationer, vilket de gör genom sitt kundregister som det är 

noga med att underhålla. De är noga med var och hur de syns i media. De vill alltid synas i 

främre delen av tidningen eftersom de tror att flest läser där. Vilka man syns med anser de 

också vara viktigt eftersom det omedvetet skapas en form av ”co-branding”. De tar inte in 

objekt som ligger i ett område de inte har kännedom om, då de anser att en lokal mäklare 

skulle göra ett bättre förmedlingsarbete.  

 

ESNY vill vara marknadsledande och har som ett mål att alltid vara först med ny teknik. De 

var till exempel först ut med en applikation för mobil och surfplatta. Genom denna kan 

konsumenter få information om objekt och annat som berör verksamheten var de än befinner 

                                                             
9 Se bilaga 8.3.1, bild 12 
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sig. De var även först med att exponera objekt i skyltfönstret med hjälp av led-tv och 

belysning. 

 

Valet av kontorsläge utgår från marknadsföringsstrategier. Adressen skall vara lättillgänglig, 

exklusiv, synlig och placerad i det området där de är som mest aktiva10.   

 

ESNY ser stora möjligheter i att inhämta information om kundernas behov genom den 

kommunikation som sker via sociala medier i form av dialoger. Informationen används sedan 

för att anpassa förmedlingstjänster enligt kunders önskemål. S. Magnani menar att de själva 

kan vara med i dialogerna och påverka varumärkets identitet. Genom att synas i sociala 

medier skapar företag varumärkeskännedom. Genom att delta i sociala medier kan ESNY 

påverka konsumentens/kundens uppfattning av varumärket. Sociala medier ger dem möjlighet 

att lyssna på kundernas önskemål. Den gratisinformationen kan de sedan använda sig av när 

de planerar strategier för reklamkampanjer, förmedlingstjänster, ta fram ny service, events 

eller andra marknadsföringsåtgärder. ESNY använder sig mycket av sociala medier i sin 

marknadsföringsstrategi.  

4.3.3 Behrer & Partners – arbete med varumärke 

 

 
 

C. Colfach säger att det inte finns någon uttalad strategi kring varumärkesnamnet Behrer & 

Partners11. Företaget arbetar kontinuerligt med varumärket. Behrer & Partners arbetar med 

traditionell marknadsföring. De sätter stor fokus vid objektannonsering och försöker att skapa 

annonser som stämmer överens med deras affärsidé. De annonserar nästan enbart i SvD 

Magazine där de lägger ner mycket resurser på att skapa exklusiva annonser.  

  

De arbetar med att förmedla sin affärsidé, mission och vision till konsumenterna. De vill att 

kunderna ska associera dem som seriösa, med god lokal kännedom, hög servicekvalité och 

stort engagemang. De har lång erfarenhet inom branschen och förmedlar genom detta en 

trygghet till konsumenterna.  

 

                                                             
10 Se bild från Eniro, bilaga 8.3.1, bild 13 
11 Se bilaga 8.3.2, bild 16 
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C. Colfach förklarar att de koncentrerar sitt varumärkesarbete kring objektannonsering. För 

dem är det viktigt att annonseringen av objekten och mäklarens engagemang överensstämmer 

med företagets varumärkesidentitet. De tror att de på så vis ses som pålitliga och trovärdiga. 

Detta är av stor betydelse för dem eftersom de strävar efter att skapa långsiktiga 

kundrelationer.  

 

De arbetar aktivt med sitt kundregister som de tror hjälper dem att skapa långsiktiga 

kundrelationer. C. Colfach berättar att det är en stor del av hans jobb att upprätthålla och 

underhålla kundregistret. Mäklarna kan då fokusera på sina intag, försäljningar och personliga 

kundrelationer. Han menar att de befintliga och potentiella kunderna är mycket viktiga. 

Eftersom de inte arbetar med marknadsföring förutom i samband med objektannonseringen är 

kundernas lojalitet viktigt för dem. De registrerar kundernas önskemål, behov och uppgifter så 

att de kan kommunicera genom att matcha kundens önskemål med aktuella objekt. De arbetar 

också med att återkoppla till kund så att det upprätthåller en kontakt och relation. C. Colfach 

betonar att det är viktigt att inte försumma en kund eftersom det kan kosta dem mycket 

pengar.  

 

Han tror att nöjda kunder ger god marknadsföring eftersom nöjda kunder rekommenderar 

företaget till andra. Han berättar att de ständigt arbetar med att inte lämna kunder missnöjda 

eller otillfredsställda eftersom det skapar negativ marknadsföring av varumärket. Vikten av att 

återkoppla är därför en stor del av deras arbete.  

 

C. Colfach berättar att arbetet kring deras varumärke till stor del handlar om själva 

förmedlingstjänsten. De vill förmedla vad de har att erbjuda kunden, som är hög kvalité och 

personlig service. Samtidigt vill de att deras omgivning skall spegla deras affärsidé så att 

kunden ska uppfatta deras erbjudande som trovärdigt. Det gör dem genom bland annat att ha 

ett prydligt kontor12 som ligger på en bra adress (Karlavägen på Östermalm). Denna gata 

exklusiv och lättillgänglig för konsumenterna.  

 

C. Colfach förklarar att de strävar efter att erbjuda en service som är konstant. Alla 

medarbetare skall vara informerade om vilka mål och strategier som finns inom företaget. Det 

är viktigt att den intern kommunikation fungerar eftersom de är en liten verksamhet.  

                                                             
12 Se bilaga 8.3.2, bild 19 
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C. Colfach menar att de inte använder sig av någon modell i sitt varumärkesarbete. De tror att 

valen av objekt samt mäklare förmedlar det som varumärket står för. Han förklarar att det är 

viktigt att alla delar i företaget inklusive deras anställda arbetar med att förmedla rätt bild av 

deras varumärke till konsumenterna.   

 

Behrer & Partners har i dagsläget inte utvecklat någon applikation för mobil eller surfplatta, 

men håller just nu på med att utveckla en mobilanpassad hemsida. 

 

C. Colfach berättar att de inte lägger ner så mycket pengar på sin varumärkesannonsering 

förutom då i samband med objektannonseringen. De arbetar istället med att marknadsföra sig 

genom networking som kommunikationsmedel.  

 

Valet av kontorsläge förklarar han har att göra med att deras verksamhet är som störst på 

Östermalm och att de flesta av deras kunder är bor där. De blir på så vis lättillgängliga. Han 

tror att chansen till återkommande kunder ökar om kontoret är lätt tillgängligt då de till 

exempel kan besöka kontoret på väg till och från arbetet.  

 

4.4 Hur arbetar fastighetsmäklarföretag för att differentiera sig? 
 

4.4.1 Springtime – differentiering 

 

 
 

K. Wednt Englund säger att differentiera sitt varumärke är i dag mycket viktigt. Enligt henne 

görs detta genom att erbjuda kunden något annorlunda. Det handlar om att sticka ut från 

mängden. Det bör tydligt framgå hur företaget valt att differentiera sig så att konsumenter kan 

uppfatta detta. När företaget arbetar med differentiering kan de skapa associationer till sitt 

varumärke. Dessa skall de sedan implementera hos konsumenterna. Genom att differentiera 

sig skapas kännedom av varumärket. Lyckas företaget skilja sig från mängden så blir 

varumärket synligt.  
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4.4.2 ESNY – differentiering 

 

 
 

ESNY vill differentiera sig från de övriga varumärkena på marknaden. S. Magnani berättar att 

de bland annat differentierar sig genom att inte använda sig av objektannonsering utan 

använder sig istället av imageannonsering. Genom sociala medier skapar de PR-reklam. 

Imageannonsering innebär att de inte väljer att lyfta fram de specifika objekten, utan lyfter 

istället fram sina mäklare och tjänster13. De anser att det ger större effekt om de profilerar sina 

mäklare istället för de specifika objekten. De tror att till exempel en tidningsarsinatikel är 

både mer läst och intressantare för människor än en objektannonsering och dessutom är den 

kritisk granskad. De ser det som ett nytt, kostnadseffektivt och smidigt sätt att kommunicera 

med kunden/konsumenten.   

 

ESNY väljer att gå hela vägen, de vill inte alls likna något annat fastighetsmäklarföretag i 

Stockholm. S. Magnani säger att de vill förmedla ett tydligt budskap och på ett nästan 

provocerande vis14. De bryr sig inte om att de inte gillas av alla, eftersom de endast vill nå en 

viss kundkategori på marknaden. När de etablerade sig i Sverige för drygt 2 år sedan gjorde 

de detta genom lyfta fram en profil, en personlighet, som bär samma namn som varumärket. 

S. Magnani berättar att de idag får ut cirka 20 % högre försäljningspriser per kvadratmeter än 

deras konkurrenter.  

 

Varumärket ESNY står för Eklund Stockholm New York, där Eklund representerar ägaren 

Fredrik Eklund. Fredrik Eklund startade sin karriär i New York och har varit omtalad tidigare 

för sitt sätt att leva som i många fall ses som ”living on the edge”. Fredrik arbetade som 

mäklare i New York innan etableringen i Sverige. Det har varit en hel del skriverier i 

Magazine och dagstidningar kring honom och hans fastighetsmäklarkarriär där han beskrivs 

som stjärnmäklare. ESNY valde att etablera sig på en av Stockholms finaste adresser som 

ligger i ett mycket centralt område. Kontoret är lyxigt och häftigt inrett och på gatuplan delar 

de lokal med en inredningsbutik i samma stil som deras inredning. Fastigheten har stora 

fönster ut mot gatan och där har de hängt tunna tv-skärmar där objekten visas. Kontoret 

uppmärksammades snabbt av allmänheten eftersom det inte liknande ett traditionellt 

                                                             
13 Se bilaga 8.3.1, bild 3, 4 & 5 
14 Se bilaga 8.3.1, bild 5 & 6 
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fastighetsmäklarkontor. Både Fredrik och kontoret skiljer sig mycket åt från andra 

personligheter och mäklarkontor inom mäklarbranschen 

 

Fredrik Eklund har medverkat mycket i tv. Han har blivit intervjuad i program som 

Nyhetsmorgon och medverkat i andra program som Million Dollar Listing, som tidigare 

nämnts. Intervjuerna uppfattades ibland som provocerande. Varumärket är därför förknippat 

med Fredrik Eklund och hans liv ”living on the edge”.   

 

ESNY arbetar mycket med att försöka nå ut med sin varumärkesidentitet, som de menar är 

deras personlighet och image. Genom dessa kan de leverera sin affärsidé till konsumenterna. 

Varumärkesarbetet handlar för dem om att hela tiden förmedla varumärkesidentiteten genom 

varumärkespositionering som motsvarar det utvalda kundsegment. Genom att ständigt 

förmedla sitt budskap hoppas de på ökad varumärkeskapital. I september 2010 hade ESNY ett 

invigningsevent på kontoret. De bjöd in människor som de ansåg tillhör rätt kundkategori, 

vilket blev en succé.  De skapar events med jämna mellanrum för att skapa nya 

kundrelationer, vårda befintliga kundrelationer samt för synlighet. Nyligen skapade de ett 

event i samarbete med Ålandsbanken på en populär nattklubb i Stockholm med namn 

Sturekompaniet. Där hade de rullat ut rödamattan och hade utställningsbilar vid entrén. 

Vimmelfotografer fanns på plats för att ta foton på tillställningen och gästerna. Det serverades 

tilltugg och grundaren Fredrik Eklund, mäklarna och de anställda var på plats för att mingla 

med gästerna15. 

 

ESNY har en bil16 som tillhör kontoret som de använder som marknadsföring. På sidan av 

bilen står varumärkesnamnet ”Eklund Stockholm New York”. Det är en helt ny modell som 

heter Audi A3. Den är känd för att vara häftig, miljöklassad och ses som en finare variant i 

småbilssegmentet. De arbetar med att hålla en viss stil genom att noga välja ut det som är 

synlig för kunden, såsom visitkort, firmabil, blommor och kontorsinredning. Det sträcker sig 

så långt att till och med val av fikabröd och vattenflaska har betydelse i deras 

varumärkesbyggande. 

 

De har valt att skapa prospekt där inte enbart objektet är presenterat utan även mäklaren och 

företaget. I prospekten finns till exempel en bild, beskrivning om mäklarens intresse, boende, 
                                                             

15 Se bilaga 8.3.1, bild 14 
16 Se bilaga 8.3.1, bild 9 
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erfarenhet och bakgrund. Deras visitkort och webbsida påminner om deras prospekt, som är 

välarbetat och innovativt.  

 

ESNY arbetar för att ändra fastighetsbranschen i Sverige mot ett mer internationellt tänkande. 

Genom CO-Broking, företagssamarbeten, kan de hjälpa varandra och därmed kunderna. I till 

exempel New York pratar fastighetsmäklarföretagen aldrig om konkurrenter utan endast 

aktörer. I New York arbetar ESNY de på det sättet. När de får in ett nytt objekt så bjuder de ut 

det objektet till andra mäklare i utbyte mot en del av arvodet. Detta anser de vara en effektiv 

metod som är till allas fördel. Det är genom denna metod större chans att objektet hittar en 

köpare och att det blir ”rätt köpare”, det blir ofta ett högre försäljningspris och det sker ofta ett 

snabbt avslut etc. ESNY tror att fler fastighetsmäklarkontor kommer att vilja jobba med denna 

metod. Dessutom tror de att kunden till slut kommer att kräva detta. ESNY har använt sig av 

denna metod sedan de etablerade sig i Sverige och ser att Lagerlings nu har börjat arbeta 

enligt metoden.  

4.4.3 Behrer & Partners – differentiering 

 

 
 

Behrer & Partners har valt ett kundsegment likt de andra fastighetsmäklarföretagen på 

Östermalm. För att sticka ut från mängden så arbetar de mycket kring att vårda 

kundrelationer. C. Colfach berättar att han till största del är anställd för att vårda om deras 

kundrelationer. De använder sig av sitt kundregister för att skapa en långsiktig relation till 

kunderna.  

C. Colfach arbetar med att registrera kunder eller potentiella kunder i deras kundregister. 

Mäklarna använder sig av detta för att informera om aktuella objekt för att uppfylla kundernas 

behov och efterfråga. Han menar att kundrelationer handlar om att ge och ta. Han berättar att 

de skapar mervärde för kunden genom att hjälpa dem finna sitt drömboende och kunderna 

hjälper dem att förmedla bostäder. C. Colfach berättar att information om kunder är mycket 

viktigt och dyrbart för dem. 

Han berättar även att de vill förmedla trygghet, pålitlighet och god service. Det anser han vara 

av stor betydelse för kunden. Han berättar vidare att det är något som skapas genom 

kundrelationer och det tar tid att bygga upp. Att känna till information om kunden tror han ger 
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företaget en stor konkurrensfördel eftersom de genom kundregistret redan vet vem kunden är 

och vad denne har för behov.  

Relationsmarknadsföring är således en viktig del i Behrer & Partners i det dagliga arbete och 

det är genom kundrelationer de försöker att särskilja sig från konkurrenter.  

De arbetar också noggrant med objektannonseringen för att den skall skilja från 

konkurrenternas samt skapa kännedom om varumärket. Genom att exponera objekten på bra 

platser och med hög kvalité vill de sticka ut från mängden. 

5) Analys  

 

I detta avsnitt analyseras empirisk data med den teoretiska refernsram som presenterats. Jag 

har valt att analysera empirin genom att a) sammanställa den i en tabell (fotnot Se bilaga 

8.2) för att sedan b) relatera till relevant teori, för att besvara forskningsfrågorna. 

 

 

5.1 Varför är varumärket viktigt för fastighetsmäklarföretag? 
 

5.1.1 Springtime 

 

 
 

K. Wendt Englund menar att varumärken hjälper företagen att bli igenkända och ihågkomna 

av kunder vilket är mycket viktigt i en konkurrensstark bransch som 

fastighetsmäklarbranschen. Det finns så många mäklarföretag som liknar varandra. Enligt 

uppgifter från (PRV, Patent- och registreringsverket 2012-04-12) finns det 6 693 varumärken 

registrerade. I en bransch som denna är förtroende och trygghet viktigt. Kunder vill känna 

trygghet och speciellt när det gäller den förmodligen största affären i livet. Konsumenter 

känner trygghet när de känner igen något eller någon. Förtroende skapas om företaget bakom 

varumärket håller vad de lovat. Ett varumärke är därför ett viktigt verktyg för företaget och en 

förutsättning för att nå framgång.  

 

Varumärket är ett verktyg som företaget använder för att kommunicera till konsumenten. 

Varumärket ger bland annat kunden en uppfattning om varför företaget finns och vad de har 
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att erbjuda omvärlden. K. Wendt Englund menar likt Melin (1999) att varumärket är ofta ett 

varumärkes värdefullaste tillgång och ett bra konkurrensmedel.  

 

För K. Wendt Englund är det viktigt att företagen är med och deltar i arbetet kring varumärket 

eftersom den tekniska utvecklingen lett till att konsumenterna påverkar varandras uppfattning 

av varumärken genom de sociala medierna. Björn Alberts (2009) skriver på sin blogg att ” 

Lättillgänglig teknologi har gjort konversanta individer till publicister” och att ”Konsumenter 

har aldrig någonsin tidigare varit så upplysta och uppdaterade som idag. Kort sagt, 

konsumenterna tillsammans har enorma resurser att sprida bilden av ditt varumärke”. 

 

5.1.2 ESNY 

 

 
 

För ESNY är varumärket en viktig konkurrensfördel. S. Magnani menar att de kan använda 

sig av varumärket när de förmedlar sin identitet till konsumenten. Likt Melin (1999) menar S 

Magnani att varumärket är en evig tillgång för företaget och i denna marknad är ett starkt 

varumärke ett måste.  

5.1.3 Behrer & Partners 

 

 
 

Behrer & Partners ser varumärket som ett hjälpmedel att sticka ut från sina konkurrenter. C. 

Colfach menar att varumärket hjälper deras kunder att komma ihåg företaget. Eftersom 

fastighetsmäklarföretagen blir fler och lika varandra blir varumärket en värdefull tillgång. Det 

menar både Melin (1999) och C. Colfach då det diskuterar den allt intensivare 

konkurrenssamhället. 

 

5.2 Hur arbetar fastighetsmäklarföretag med sitt varumärke? 
 

5.2.1 Springtime 

 



44 
 

 
 

Fastighetsmäklarföretag arbetar med varumärkesuppbyggnad för att utveckla ett starkt 

värderat varumärke och därmed en konkurrensfördel, det är både K. Wendt Englund och 

Melin (1999) överens om. Företagen använder sina resurser och tillgångar för att skapa unika 

prestationer som konsumenter efterfrågar King (1991). K. Wendt Englund berättar att allt 

företaget gör påverkar varumärket direkt eller indirekt. Genom att börja med att ha en tydlig 

affärsidé, vision och mission har företaget en ledstjärna. De kan sedan arbeta med att 

förmedla varumärkesidentiteten som företaget vill att konsumenterna associserar varumärket 

med.   

 

Hon tycker att det är viktigt med en uppdelning av arbetsuppgifter inom företaget, då arbetet 

kring långsiktiga relationer kräver både tid och resurser. Bye (2000) skriver i sin artikel att det 

bör finnas ett ”brand team” som arbetar enskilt för att skapa ett långsiktigt 

varumärkestänkande.  

 

K. Wendt Englund förklarar att servicekvalitén är viktig för tjänsteföretag. Hon menar att den 

måste vara konsistent för att uppfattas som trovärdig av kunden. Melin (1991) skriver att 

konsumenter måste uppfatta produktkvalitén som trovärdig för att den ska bli en 

konkurrensfördel. 

 

K. Wendt Englund menar att företaget bör förmedla en helthetsbild som stämmer överens 

med deras budskap. Apéria (2000) skriver att kärnvarumärkesidentiteten skall bidra till att 

skapa trovädighet. 

  

En annan viktig del i varumärkesuppbyggandet är att skapa rätt associationer till varumärket 

så att konsumenter får rätt uppfattning av varumärket, eftersom de i slutändan utgör 

varumärkesidentiteten. Keller (2005) skriver att det finns många associationer som 

marknadsförare kan koppla till varumärket. Han menar vidare att associationena helst skall 

vara positiva och åtråvärda för att de ska bidra till att konsumenterna väljer varumärket 

framför andra. Uggla (2003) och Randall (1997) skriver att identitet är de signaler som 

företaget sänder ut, medan image är den bild av varumärket som uppstår i kundens 

medveteande. Randall (1997) skriver att image byggs upp av information som konsumenterna 



45 
 

fått om varumärket och den kan ha uppstått via ”word of mouth”, event, erfarenheter och 

annonser etc. Konsumenten gör sedan en selektiv perception av informationen. 

 

Knox (2004) tror att positionering handlar om att utveckla starka och långsiktiga relationer 

samt att skapa ett nätvärk, likt CO-Branding, som är värdefullt och pålitligt. Han har utvecklat 

en modell som stämmer överens med mina respondenters svar.  

 

5.2.2 ESNY 

 

 
 

ESNY har valt en egen strategi för hur de arbetar med varumärket. De marknadsför 

varumärket och företaget. Det enklare och tydligare för konsumenterna att uppfatta 

varumärket. ESNY arbetar mycket med att involvera de anställda vilket King (1991) tror 

motiverar de anställda och att det sedan återspeglas i deras försäljningssiffror samtatt de 

innehar rollen som varumärkesbyggande. ESNY jobbar i team där de ofta hjälps åt med 

objekt. Det finns en inre lojalitet i företaget som i sin tur leder till lojala konsumenter. Det 

styrks av Eriksons (1998) teori, som menar att det är viktigt att involvera de anställda.   

 

De arbetar ständigt med att skapa förväntningar hos kunder. De väljer att gå ut med budskap 

som kan vara näst intill provocerande och utmanande vilket skapar en förväntan och spänning 

hos konsumenterna. De tänker nytt och internationellt och arbetar med allt annat än 

traditionell marknadsföring.  

 

Sättet de valt att arbeta med sitt varumärke har gett dem en unik position på 

fastighetsmarknaden. De har valt att bygga sitt varumärke genom PR och kommunikation 

hellre än genom traditionell marknadsföring. Genom event, tidningsartiklar, applikationer, 

nyhetsbrev och tv-program förmedlade de sitt budskap och därmed sitt varumärke. Detta är en 

strategi som Fredrik Eklund tagit med sig från sin erfarenhet i New York. Melin (1999) 

skriver att unikt och starkt kärnvärde och positionering utgör en uthållig 

differentieringsfördel. ESNY arbetar mycket med att synas i noga utvalda sammanhang. 

Synligheten skapar sedan ett rykte samtidigt som ett nätverk utvecklas vilket når ut till deras 

kundsegment. Det utgör en konkurrensfördel enligt Konx (2004) som har med nätverk, rykte, 
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kundportfölj och tjänsteutförande i sin teori om varumärkespositionering.  ESNY har infört 

samarbeten mellan fastighetsmäklarföretag, med andra ord ”CO-Broking”, för att utveckla 

kundportföljen, tjänsteutförande, rykte och nätvärk.  

 

ESNY arbetar med att skapa en bra förmedlingstjänst som motsvarar deras värdelöfte 

gentemot kunden. Melin (1991) skriver att design och förpackning är viktiga attribut och att 

de bör ha en särskiljningsförmåga.  

 

ESNY arbetar hela tiden med att utveckla varumärket. Genom att analysera företagets 

svagheter och styrkor får de en uppfattning om varumärkets värde. Melin (1991) skriver att 

genom att utvärdera varumärkets styrkor respektive svagheter förstår företaget varumärkets 

nuvarande och framtida styrka. Melin (1991) och Treffner & Gajland (2001) skriver att det är 

viktigt att känna till varumärkets värde. De arbetar effektivt med att medverka i sociala 

medier för att både inhämta och påverka konsumenternas uppfattning av varumärket. Detta 

beskriver Björn Alberts (2009) i sin blogg då han skriver att världen har blivit mer 

digitaliserad och att betydelsen för fria kanaler, delning, länkar och konversanta individer har 

ökat. Han menar att det ställer högre krav på tjänsteföretag att förhålla sig till dessa.  

 

5.2.3 Behrer & Partners 

 

 
 

Behrer och Partners har valt att arbeta mer traditionellt med marknadsföring kring sitt 

varumärke. De väljer att annonsera objekten likt deras konkurrenter, men de särskiljer sig 

genom exklusiva objektannonser som till exepmpel endast publiceras i SvD Magazine på bra 

platser. En strategi för att nå potentiella kunderna. Objektannonserna skall matcha 

varumärkets identitet och skapa varumärkeskännedom. Detta beskriver Melin (1991) i sin 

teori om attribut och menar att de ger ett funktionellt mervärde till tjänsten/produkten).  

 

De arbetar med att förmedla företagets affärsidé genom sina förmedlingstjänster, då mäklarna 

förmedlar varumärkesidentiteten. Associationer skapas genom mäklarens val av klädsel, 

mäklarens bemötande, visitkort och prospekt. Även det objekt som visas skapar association 

till varumärket eftersom det representerar deras kundsegment och därmed positionering. 
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Melin (1991) skriver att den utvalda målgruppen skall stämma överens med varumärket för att 

de skall finnas möjlighet att nå denna målgrupp.  

 

Behrer & Partners strävar efter att förmedla trygghet, trovärdighet, ambition, hög service och 

att de har lång erfarenhet inom branschen. De vill med sin kunskap förmedla trygghet till 

konsumenterna som skapar lojalitet. Melin (1991) beskriver att identitet är de associationer 

som varumärkesinnehavaren strävar efter att skapa eller behålla för varumärket.  

 

Eftersom Behrer & Partners väljer att inte lägga ner kostnader på marknadsföring utöver 

objektannonsering så arbetar de mycket med sitt kundregister och sina kundrelationer. Både 

Melin (1991) och Bye (2000) menar att företaget bör ha en uppdelning i arbetsuppgifter för att 

skapa lojalitet inom företaget. C. Colfach berättar att han har en del ”VIP-kunder” som han 

håller en jämn kontakt med. Melin (1991) och Treffner & Gajland (2001) skriver att det är 

viktigt att känna till varumärkets värde.  

 

De har valt att positionera sig till ett mindre kundsegment och arbetar aktivt med förmedla sitt 

val av positionering. Detta sker främst genom deras hemsida, i objektannonser samt genom 

mäklarna. Melin (1991) skriver att den valda målgruppen ska stämma överens med 

varumärkets identitet.  

 

5.3 Hur arbetar fastighetsmäklarföretag för att differentiera sig? 
 

5.3.1 Springtime 

 

 
 

K. Wendt Englund menar att ett företag differentierar sig genom att erbjuda konsumenter 

något nytt, annorlunda och unikt. Det stämmer till stor del överens med Melins (1991) teori 

om att skapa en tydligt och starkt kärnvärde. Han menar att ett kärnvärde ska skapa mervärde 

för konsumenten samt att det ska vara unikt och svårimiterat.  

 

Det framgår att K. Wendt Englund anser att differentiering är en av de viktigaste delarna i 

varumärkesuppbyggandet. Hon tycker att företag ska differentiera sig genom att erbjuda något 
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unikt och annorlunda. Rossling & Hinn (2008) tycker att det bör vara unikt och svårt för 

konkurrenterna att imitera. Melin (1999) menar vidare att differenteringsfördelen utgör 

grunden för varumärkets positionering och den bör vara förankrad till produktens 

konkurrensfördelar. 

 

5.3.2 ESNY 

 

 
 

ESNY valde vid etableringen att använda sig av grundaren Fredrik Eklund för att ge 

varumärket en identitet och personlighet. Han är nyfiken, kreativ och tänker nytt. Han klär sig 

coolt och han använder sig av ny teknik. Han innehar de egenskaper som företaget vill att 

varumärket förknippas med. Identiteten blir därför trovärdig.  

 

De har valt att namnge företaget Eklund Stockholm New York som de tror hjälper dem 

förmedla en personlighet och på så vis skapas en varumärkesidentitet. Melin (1991) beskriver 

att varumärkets personlighet kan framhävas genom geografiskt ursprung och känd person. 

Solomon, Bamossy och Askegaard (1999) menar att människan är fri att välja mellan 

tjänster/produkter som definierar dem själva och detta ger dem en social identiet som de kan 

kommunicera med andra. De menar vidare att valen konsumenten får motsvarar en 

presentation eller en image av vilka de är, vill vara, vill identifiera sig med eller hålla distans 

till.  

 

ESNY har också valt att lyfta fram mäklarna och de övriga anställda genom sin 

imageannonsering. I annonseringarna beskrivs medarbetarnamed bild, bakgrund/historik, 

erfarenheter, intressen, boende etc. Medarbetarna blir en del av varumärkesidentiteten. Aaker 

& Joachimsthaler (2000) presenterar 4 perspektiv i deras identitetsteori som 

varumärkesidentiteten utgår ifrån och där nämns person. De berättar vidare att en viktig faktor 

vid uppbyggandet av en stark varumärkesidentitet är personlighet. Uggla (2001) förklarar att 

företaget kan fånga konsumenter genom en personlighet eftersom konsumenter välja väljer 

vilka varumärken de vill synas och umgås med. Melin (1991) skriver att företaget kan 

förmedla varumärkes personlighet genom att framhäva geografiskt ursprung eller använda sig 

av kända personer. King (1991) menar att konsumenter söker mer än bra kvalité. De söker ett 
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personligt mervärde i form av en viss stil eller variation. Han menar att kunden ser stort värde 

i immateriella värden. 

 

ESNY har ett mycket stort och starkt kontaktnät som spänner över hela världen. De förmedlar 

objekt i andra delar av världen och kan därför erbjuda kunden både internationellt boende och 

internationella kontaker. Melin (1991) menar att positioneringen bör vara förankrad i en 

produkts konkurrensfördelar.  

 

ESNY arbetar med att skapa event för att skaffa nya, vårda och utveckla kundrelationer. De 

anordnade nyligen ett event tillsammans med Ålandsbanken, ”CO-Branding”. ESNY väljer 

gäster som de anser stämmer överens med sitt kundsegment och därmed sin positionering. 

Knox (2004) skriver i en artikel att företaget kan bygga sig ett starkt varumärke genom att de 

själva väljer sina kunder.  

 

De har valt att dela kontorslokalen med en inredningsbutik, de har samma inredningsstil. Vid 

ingången till kontoret har de en reception där kunder omhändertas. Schmitt & Simonson 

(1997) förklarar att helhetsintryck är viktigt för varumärkesidentiteten. För att imponera på 

kunden bör hela varumärket vara enheltligt.  

 

S. Magnani har som marknadsföringansvarig en viktig roll när de gäller att välja 

kontorsinredning, blommor, ljus etc. Mäklarnas klädsel, tjänstebil och nyhetsbrev anses också 

som en del i identitetsarbetet. ESNY anser att det är mycket viktigt att imagen 

överensstämmer med deras identitet. Schmitt & Simonson (1997) menar att konsumenters 

inköpsbeslut är baserade på om produkten/tjänsten passar in i dennes existerande livsstil eller 

den livsstil denne eftersträvar. Genom ett ramverk kan företaget enligt dem förmedla sin 

identitet i form av ett budskap som sedan uppfattas av kunden i form av ett intryck.  

 

ESNY försöker att vara först med ny teknik, till exempel ”appar” till Iphone och Ipad. Schmitt 

& Simonson (1997) menar att det inte längre är tillräckligt att fokusera på 

produktens/tjänstens attribut och nytta för att imponera på konsumenterna.   

 

ESNY väljer att göra sitt varumärke synligt via många olika marknadsföringskanaler. Detta 

bidrar till att människor har lättare att skapar sig en uppfattning av vad varumärket står för. 

ESNY berättar att de även är med och påverkar intryck och uppfattning av varumärket genom 
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sociala medier.  King (1991) tror att det nya tjänstesamhället ändrat konsumentens 

värderingar. Han tror att konsumenter vill fatta sina egna beslut och på så vis framhäva sin 

livsstil och individualitet. 

5.3.3 Behrer & Partners 

 

 
 

Eftersom Behrer & Partners består av fastighetsmäklare med lång erfarenhet och god 

kundkännedom kan de erbjuda kunden service med hög kvalitet. Enligt Keller (2005) är det 

viktigt att kunder kan skapa positiva associationer till varumärket. Han menar att detta leder 

till att konsumenter väljer varumärket framför andra varumärken.  

 

De satsar stort på att underhålla sitt kundregister för att ge kunden ett mervärde och på så vis 

skapa en långsiktig kundrelation. Payne & Frow, (2005, s. 167); Peppers & Rogers, (2011, s. 

5) skriver att den värdefulla informationen om kunden innebär att förtaget kan erbjuda kunden 

någonting som inget annat företag kan. Därmed skapas en stark konkurrensfördel. Melin 

(1999) skriver att ett kärnvärde skall vara unikt och svårt att imitera för konkurrenter.  

 

C. Colfach berättar att fastighetsmäklarna använder sig av kundregistret för att öka servicen 

och värdet för kunden. Peppers & Rogers, (2011, s. 75) menar att lönsamheten av 

kundrelationen beror på vilken typ av information som företaget har registrerat. King (1991) 

anser att konsumenter inte längre nöjer sig med nytta, varumärkesnamn och associationer utan 

söker efter ett personligt mervärde, som service och kvalitet. 

 

C. Colfach säger att de är noga med att inte lämna en kund missnöjd eftersom kunder 

förmedlar vidare en image av varumärket. Randall (1997) beskriver att image byggs upp av 

all information som konsumenterna får av varmärket, som till exempel från ”word of mouth”.  

 

C. Colfach berättar att de lagt ner mycket pengar på valet av kontoretsläge, renovering samt 

inredning. Det har de gjort för att kunder som passerar kontoret skall få en tydlig uppfattning 

av varumärkets identitet, positionering etc. King (1991) beskriver att konsumenter är mindre 

toleranta mot tjänster och produkter som inte speglar deras livssil eller önskade image.  Han 

menar att konsumenter söker efter en viss stil och försöker hitta variation. Schmitt & 

Simonson (1997) menar att ett företag kan förmedla sitt budskap genom estetik, såsom stil.  
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C. Colfach är anställd endast för att sköta kundrelationer och varumärket. Bye (2000, s. 25-

26) hävdar att det bör finnas ett ”brand team” som arbetar enskilt kring varumärket och kan 

fatta egna beslut i marknadsföringsfrågor.  

 

6) Slutsats & förslag till fortsatt forskning 

 

 
 

6.1 Slutsats 
 

6.1.1 Varför är varumärket viktigt för fastighetsmäklarföretag? 

 

 
 

Eftersom konkurrensen har ökat inom fastighetsbranschen och förmedlingstjänsterna har 

kommit att likna varandra mer och mer har marknadsföringsstrategin blivit allt värdefullare. 

Mäklarföretag är ofta mindre företag och de arbetar inom en stram, konkurrensstark och 

oförutsägbar bransch med likartat tjänsterbjudande- Varumärket blir ett verktyg för 

mäklarföretagen att skapa kännedom och särskilja sig.  

 

Det är svårt för konsumenter att uppfatta och uppskatta en tjänst, eftersom den varken är 

synlig eller går att ta på. Fastighetsmäklarföretag kan genom ett varumärke skapa en 

uppfattning hos konsumenterna om tjänstens kvalité och värde. Mäklarföretag kan synliggöra 

associationer så att konsumenter/kunder kan uppskatta tjänsters kvalité och innehåll. 

Assocciationer som mäklarens kläder, kontoret, visitkort, kontorsinredning har därför fått en 

mer betydande roll. Tillsammans ger assoccationerna varumärket en identitet som 

konsumenter kan värdera. Identiteten måste stämma överens med kunders upplevelse för att 

den skall vara trovärdig. 

 

Kunder ställer högre krav på delaktighet än tidigare vilket beror på den nya tekniken.  

Mäklarföretagen bör ta hjälp av sociala medier för att skapa rätt kännedom om deras 

varumärke. Varumärket är mäklarföretagets verktyg när de kommunicerar med konsumenter.  
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Idag köper kunder inte bara en förmedlingstjänst utan även varumärket. Mäklarföretag kan 

genom varumärket förmedla en identitet. Det är viktigt eftersom kunder använder varumärket 

för att skapa en image eller en önskad image som stämmer överens med kundens livsstil. 

6.1.2 Hur arbetar fastighetsmäklarföretag med sitt varumärke? 

 

 
 

Det är viktigt att mäklarföretag aktivt arbetar med varumärkesuppbyggandet så att kundens 

krav, värderingar och behov kan uppfyllas. Ett bra varumärkesarbete leder till ett starkt 

varumärke. Samhället förändras och ställer andra och nya krav på företag. Tekniken går 

framåt och konsumentbeteendet ändras. Mäklarföretag kan analysera och övervaka 

marknaden för att ligga steget före i teknikutvecklingen. På så vis skapar företag en unik 

position, då de kan erbjuda konsumenter något nytt och annorlunda före konkurrenter.  

 

Jag anser likt Hanna Durén som i en artikel (Durén, 2012) beskriver att 

varumärkesuppbyggande idag handlar om förväntningar. Hon skriver: ” I ett 

konsumtionssamhälle som bygger på identitet, där produkter inte länge skiljer sig märkbart 

från varandra i funktion, och där allt finns tillgängligt ett knapptryck bort”. Samma sak gäller 

för fastighetsmäklarbranschen. 

 
Det är vikigt att mäklarföretag har en tydlig och klar bild över sin valda positionering och 

differentiering. När företag sedan skall förmedla detta är det viktigt att de gör det på rätt sätt 

så att det överensstämmer med bland annat varumärkesidentiteten.  Konsumenter uppfattar 

allt som företag gör och skapar sig sedan en uppfattning av varumärket.  

 

Jag har förstått att mäklarföretag arbetar olika med sitt varumärke utifrån den 

varumärkespositionering de valt. Behrer & Partners har valt att förmedla trygghet och 

pålitlighet till konsumenterna. De har valt att vara ett traditionellt fastighetsmäklarföretag som 

främst tror på att skapa en långvarig relation till kunden. ESNY har i motsats till Behrer & 

Partners valt att sticka ut, provocera och förmedla något nytt och annorlunda. Den strategin 

anser jag stämmer bättre överens med dagens efterfrågan på varumärken. 
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Bägge företagen verkar i storstäder och i det exklusiva segmentet men skiljer sig sedan åt. 

Behrer & Partners är mer konservativa i sitt varumärkesarbete och når därför ett annat 

kundsegment än ESNY. ESNY har istället valt att förmedla en ”hipp”, exklusiv, internationell 

och nytänkande approach. För att skapa exklusivitet använder de sig bland annat av kändisar 

vid sina event.  

 

Knox (2004) har gjort en intressant forskning om att konsumenter söker efter en livsstil och 

det avgör val av varumärke. Teorin anser jag är tillämpbar i fastighetsmäklarbranschen.  

Mäklarföretag bör i enlighet med detta sträva efter att bygga ett varumärke likt det tänkta 

kundsegmentets livsstil.   

 

ESNY etablerade sitt varumärke under uppseendeväckande former. Det visade sig vara en bra 

och fungerande metod för deras företag. ESNY lade stor kraft på att göra sig synliga. 

Företaget använde sig av många olika marknadsföringskanaler som tv, nyhetsbrev, annonser 

och reportage. Företaget var självsäkert och hade stor auktoritet, samtidigt förmedlades en 

tydlig varumärkesidentitet.  

 

ESNY valde att använda Fredrik Eklund som varumärkesprofil vid deras etablering. Det fick 

stor genomslagskraft på kort tid och är en relativt billig marknadsföringsmetod. Genom 

Fredrik Eklund kunde ESNY skapa en mystik och en historia som konsumenter upplevde som 

spännande. ESNY lyckades förmedla varumärkets unika egenskaper som företaget har att 

erjuda marknaden. Varumärkets egenskaper stämmer överens med vad som idag gör ett 

varumärke starkt.  

 

Det finns risker med att använda sig av en person när man etablerar ett företag på marknaden. 

Risken är att konsumenter identifierar sig mer med personen än med företaget.  En annan risk 

är att personens vardagliga agerande på gott och ont direkt slår mot varumärket.   
 
Behrer & Partners har valt att fokusera mycket kring kundvård vilket traditionellt är mycket 

viktigt i fastighetsbranschen. En fastighetsaffär är en mycket betydande affär i kunders liv och 

den styrs delvis av känslor. Kunder söker efter trygghet, personlighet och pålitlighet när de 

väljer mäklare.  
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Konsumenter påverkar varandra mer och mer genom de sociala medier som tillkommit och 

därför blir kundvård i motsvarande grad viktigare. Kännedom skapas när kunder 

rekommenderar och berättar om erfarenheter (negativa som positiva). För en mer traditionell 

aktör som Behrer & Partners blir arbetet kring varumärket svårare eftersom kommunikation 

nu i större utsräckning sker på sociala medier utanför företagets kontroll. Företaget måste nu 

försöka vara med i kommunikationen genom nya kanaler för att påverka..  

 

6.1.3 Hur arbetar fastighetsmäklarföretag för att differentiera sig? 

 

 
 

Varumärket handlar idag inte bara om produkten eller tjänsten som mäklarföretag erbjuder. 

Mäklarföretag måste idag även förmedla en livsstil eller en personlighet kopplat till 

varumärket. Konsumenter söker mer och mer att försöka identifiera sig med 

företaget/personen eller använda sig av varumärket för att identifiera sig själva.  

 

För ESNY handlar varumärkesarbete till största del om att differentiera sig. Det gör de bland 

annat genom att ha ett öppet sinne, tänka nytt samt göra något annorlunda och unikt. 

Behrer & Partners arbetar mer traditonellt men med exklusivitet i annonsutformning som 

differentiering.   

 
Det är idag enklare för mäklarföretag att nå ut med ett budskap eftersom fler 

marknadsföringskanaler finns tillgänliga. Det är dock svårare att kontrollera om konsumenter 

uppfattar varumärket som mäklarföretaget vill bli uppfattat. Varumärkesarbetet har därför 

blivit svårare och mer komplicerat. Det är lättare att nå ut i media i dag men det är svårare att 

nå ut med rätt budskap, eftersom fler är med och påverkar. 

 

En bra marknadsföringsstrategi är att använda många olika kanaler som ESNY valt att göra. 

Genom att mäklarföretag väljer olika marknadsföringskanaler skapas det fler och bättre 

möjligheter att nå fler konsumenter och ge dem rätt uppfattning av varumärket. 

Marknadsföringskanaler ger företag möjlighet att skapa långsiktiga relationer till kunder. 

Genom event kan företag även skapa nära relationer till viktiga kunder och samtidigt 

kommunicera direkt med kunder om deras önskemål eller synpunkter. Att känna till kunders 
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behov, önskemål och förväntningar är till stor nytta för företag och skapar en unik 

konkurrensfördel. Det ger mäklarföretag möjlighet att anpassa deras förmedlingstjänster så att 

de matchar kunders behov.  

 
ESNY har valt att lyfta fram personen bakom namnet medan Behrer & Partners inte valt att 

göra så. Namnet Eklund Stockholm New York (ESNY), är mer intressant än om det bara 

hetat Eklund. Stockholm New York berättar något om varumärket. Med New York i namnet 

så förstår man att det har en koppling dit. Det ger det en livsstil och kopplar det geografiskt. 

Behrer & Partners är mer traditionellt och ganska klassiskt namn. Det skiljer sig inte så 

mycket från mängden och det säger egentligen ingenting om företaget. Huvudsaken är att den 

valda approachen stämmer överens med det tänkta kundsegmentet. 
 
Behrer & Partners kärnvärde skulle kunna vara deras kundvård vilket för företaget är en 

differentiering. Själva idén om kundregister och kundvård är lätt att kopiera och inte en 

hållbar konkurrensfördel i längden. Men informationen i kundregistret är unikt och svårt att 

kopiera. Deras hantering av kunder blir således en differentering. ESNY har en internationellt 

och kändisrikt nätvärk som också blir en differentiering.  

 
ESNY har lyckats med sin etablering av varumärket i Sverige. Företaget introducerade en ny 

mäklarfilosofi. Varumärke är svårimiterat, unikt, värdefullt och kommunicerbart som Melin 

(1997) anser är bra. Det är viktigt för företag inom mäklarbranschen att skapa ett kärnvärde 

och en identitet som särskiljer varumärket. En differentiering är ett konkurrensmedel och 

därför betydelsefullt för att överleva i mäklarbranschen. 

 
ESNY differentierar sitt varumärke genom att erbjuda kunder associationer från andra delar 

av världen på ett nytänkande sätt. Det har visat sig vara mycket uppskattat bland 

konsumenter. Sverige har blivit mer internationellt de senaste åren. Konsumenter efterfrågar 

internationella varumärken. Konsumenter söker en livsstil och varumärket ska vara unikt, 

spännande och exklusivt. Jag har hört om två internationella varumärkesetableringar i 

Stockholm den senaste tiden. En är Starbucks, en amerikansk kaffekedja och den andra är 

Ladurée, ett franskt konditori kända för sina Macarons. Båda företagen erbjuder konsumenter 

en livsstil.  
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Kunder bör se det som en fördel att ESNY samarbetar med mäklarfirmor för kunders bästa. 

Säljare har större chans att få objekt sålda och till ett högre pris, köpare har större chans att 

hitta sitt drömboende.  

 

Det är viktigt för mäklarföretag att varumärke har ett kärnvärde och en identitet som kan 

särskilja varumärket från konkurrenters. På så vis skapar mäklarföretag en differentiering av 

varumärket vilket skapar en konkurrensfördel. 

 

Erik Olsson skrev i sin artikel (Olsson, 2012), att skapa fiender är ett sätt att skapa en 

diskussion. Det är ett sätt att visa att man representerar någonting och att man har en historia 

att berätta eftersom det synliggör, skapar kännedom, redogör för varumärkesidentitet, 

positionering, kärnvärde, vision, mission, affärsidé, lojalitet och varumärkesvärde. 

 

Om mäklarföretag bryter mönstret och går emot strömmen så syns deras varumärke. Jag 

förstår vad K. Wendt Englund menar när hon säger att företag måste sticka ut för att synas. 

Syns varumärket så finns det i kunders medvetande och då är de en potentiell kund. Kommer 

man till exempel till ett sjukhus där alla läkare bär vita läkarrockar så lägger man inte märke 

till dem på samma sätt som om en av läkarna burit en röd läkarrock. Människan lägger märke 

till det som unikt och annorlunda.  

 
Min slutsats genom att ställa alla tre forskningsfrågorna mot varandra är att ESNY har lyckats 

bäst när det gäller att anpassa sig till dagens marknad inom det mera exklusiva kundsegmentet 

i Stockholm. Detta gör att företaget idag är marknadsledande.  

 

Studien uppmärksammar att det blir viktigare att varumärkesimagen stämmer överens med 

det valda kundsegmentets livsstil eller önskade livsstil. Eftersom konsumenter söker efter 

produkter och tjänster att identifiera sig med. Studien pekar även på möjligheten att sprida 

varumärkeskännedom genom fler kanaler än traditionell objektannonsering. Det noteras 

också ökade risker till exempel ifrån sociala medier där det är lätt att ett varumärke "kapas" 

utan att företaget kan göra något åt det. Ny teknik blir viktigare att ta tillvara på.   
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6.2 Förslag till fortsatt forskning   

 
Studien visar hittills att det inte finns någon standardstrategi för hur man bygger varumärken 

inom fastighetsmäklarbranschen. Jag har valt att ägna min studie åt att undersöka två 

mäklarföretag med liknande kundsegment för att ta reda på hur deras varumärkesarbete går 

till. Deras valda kundsegment utgörs av köpstarka kunder som söker något unikt. Det vore 

intressant att undersöka hur mäklarföretag med ett annat kundsegment arbetar med deras 

varumärke. Eftersom förmedlingsprocessen och kundrelationen skiljer sig åt beroende på 

objekt och kundsegment. Min forskning berör två mäklarföretag som har större objekt med 

längre förmedlingsprocess. Det innebär att mäklarföretagen får en längre kontakt med deras 

kunder och har möjlighet att skapa en bättre relation till kunderna. Mitt val av 

undersökningsområde påverkas även av vilka resurser mäklarföretagen har att spendera på att 

utveckla ett varumärke. 

  

Därför vore det intressant att se om varumärkesarbetet skiljer sig åt om mäklarföretaget 

vänder sig till ett annat kundsegment. Då får man reda på om konsumentbeteendet skiljer sig 

åt mellan kundsegmenten. Man kan även ta reda på hur strategier om varumärket skiljer sig åt. 

En annan inriktning är att ta reda på inom vilket kundsegment varumärket har störst betydelse 

eller hur de väljer att differentiera och positionera sig för att bemöta kunder inom ett annat 

kundsegment.  

 

En annan inriktning som skiljer sig från min är att följa upp vad som konsumenter skriver om 

olika mäklarföretag i sociala medier eller på diverese ”recensions”-platser. Väljer man den 

inriktning får man kunders perspektiv istället för varumärkesinnehavares, som jag har valt. 

 

För att sammanfatta mitt förslag till vidare forskning vore det intressant att undersöka hur 

varumärkesarbetet skiljer sig åt om man undersöker en annan del av marknaden. Att 

undersökningen utgår ifrån mäklarföretag som vänder sig till en annan kundgrupp.  
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7.6 Figurförteckning 
 

 
 

 
• Figur 1: Dispositionsmodell. Källa: Egen, (2012) 

 
• Figur 2: Björn Alberts blogg. http://bjornalberts.com/2009/09/27/9-punkter-for-

varumarken-pa-natet/ (2009). Inhämtat 2012-05-14. 
 

• Figur 3: Figur 1. Melin (1999), s 125. 
 

• Figur 4.  Varumärkesidentitet. Källa: Aaker (2000, sid 44); Uggla (2001, sid 86). 

 
8) Bilagor 

 

 

 
8.1 Intervjuguide 

 

 
 

8.1.1 Intervjuguide med Katarina Wendt Englund, Springtime 
 

 
 

 
1. Vad är ett varumärke? 
2. Vad är det viktigaste med varumärken? 
3. Vilken betydelse har sociala medier för varumärket? 
4. Hur kan man skapa långsiktiga kundrelationer genom varumärket? 
5. Hur bör ett varumärke enligt dig se ut, det vill säga grafiskt? 
6. Hur gör man för att differentiera ett varumärke? 
7. Finns det någon skillnad, enligt Dig, mellan varumärkets image och varumärkets 

identitet? 
8. Vad är viktigt att tänka på när man skapar ett varumärke? 
9. Vad innebör varumärket för ett tjänsteföretag? 
10. Har varumärkets betydelse för tjänsteföretagen förändrats? 
11. Vad kan amerikanska varumärkesstrategier tillföra svenska företags 

varumärken? 
12. Vad bör man tänka på med varumärket när man ska etablera sig som företag i 

Stockholm? 
13. Hur går uppbyggnadsprocesser av varumärket till? 
14. Hur har samhällsutvecklingen påverkat tjänsteföretagen när det gäller 

varumärket? 
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15. Hur påverkas varumärken av trender? 
16. Hur arbetar tjänsteföretag med att förstärka sitt varumärke? 
17. Vilka modeller/teorier kan ett tjänsteföretag arbeta med när de etablerar och 

bygger sitt varumärke?  
18. Hur arbetar tjänsteföretag med att upprätthålla sitt varumärke, status och 

igenkännande?  
19. Är varumärket, enligt Dig, annorlunda på något vis inom 

fastighetsmäklarbranschen? 
20. Hur tror Du att det utländska varumärkesarbetet kan påverka Sveriges 

varumärkesarbete? 

 

8.1.2. Intervjuguide med Magnani, Eklund Stockholm New York 
 

 
 

 
1. Vad är er affärsidé, vision och mål? 
2. Varför valde ni namnet Eklund Stockholm New York? 
3. Hur vill ni att ert varumärke ska bli uppfattat av era kunder i Sverige? 
4. Har ni valt att marknadsföra er som ett personligt varumärke? 
5. I så fall varför? 
6. Hur arbetar ni för att anpassa er till den tekniska utvecklingen? 
7. Hur arbetar ni med er marknadsföring för varumärket? 
8. Vad ser ni för kommande trender och utmaningar? 
9. Hur vill ni att fastighetsmäklarbranschen ska se ut? 
10. Hur ser ni på en förmedlingstjänst?  
11. Hur vill ni skilja er från konkurrenterna? 
12. Vilka ser ni som konkurrenter? 
13. Hur arbetar ni för att nå ut med ert budskap till era kunder? 
14. Hur vill ni att era kunder ska uppfatta er som företag? 
15. Vad tror ni era potentiella kunder önskar när de vänder sig till er?  
16. Hur arbetar ni för att skapa kundrelationer? 
17. Vilka varumärkesassociationer anser ni vara viktiga för att bygga ett starkt 

varumärke? 
18. Vilka associationer vill ni att era kunder får när de tänker på ert varumärke? 
19. Varför tror du att era kunder väljer att sälja/köpa av er? 
20. Hur skiljer sig fastighetsmarknaden åt från New York och London till 

Stockholm? 
21. Har er erfarenhet av etableringen utomlands hjälpt er med etableringen i 

Stockholm? 

 

8.1.3 Intervjuguide med Christian Colfach, Behrer& Partners 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1. Vad är er affärsidé, vision och mål? 
2. Varför valde ni namnet Behrer & Partners fastighetsmäkleri? 
3. Hur vill ni att ert varumärke ska bli uppfattat av era kunder? 
4. Har ni valt att marknadsföra er som ett personligt varumärke? 
5. I så fall varför? 
6. Hur arbetar ni för att anpassa er till den tekniska utvecklingen? 
7. Hur arbetar ni med er marknadsföring för varumärket? 
8. Vad ser ni för kommande trender och utmaningar? 
9. Hur vill ni att fastighetsmäklarbranschen ska se ut? 
10. Hur ser ni på en förmedlingstjänst?  
11. Hur arbetar ni för att särskilja er från andra fastighetsmäklarbyråer? 
12. Hur vill ni skilja er från konkurrenterna? 
13. Vilka ser ni som konkurrenter? 
14. Hur arbetar ni för att nå ut med ert budskap till era kunder? 
15. Vad tror ni era potentiella kunder önskar när de vänder sig till er?  
16. Hur arbetar ni för att skapa kundrelationer? 
17. Vilka varumärkesassociationer anser ni vara viktiga för att bygga ett starkt 

varumärke? 
18. Vilka associationer vill ni att era kunder får när de tänker på ert varumärke? 

Varför tror du att era kunder väljer att sälja/köpa av er? 
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8.2 Tabell, en sammanfattning av Empirin 
 

 
 
 

 Springtime ESNY Behrer & Partners 

Varför är 
varumärket viktigt? 

Osynligt, konkurrens, positioneing, 
identitet, unikt, trygghet, lojala 
kunder, affärsidé, bild/image, 
varumärkesnamn kort, sökbart, lätt att 
komma ihåg och kärnfullt, 
registera/patent/ensamrätt. Personligt 
namn som säger något om företaget. 

Konkurrensmedel, påverkan, 
synligt, anpassning, uppfattas 
olika, affärsidé/mål/vision, 
lättillgänlighet, kommunicerbart, 
informationsled, verktyg, 
differentiera sig. 

Konkurrensmedel, 
varumärkesidentitet, företagets 
koppling till konsumenter, 
igenkännelse & medvetenhet, första 
kontakt till kund, synligt, förmedlar 
deras erbjudande.  

Hur bygger man ett 
varumärke? 

Verktyg, viktigt att differentiera sig, 
inga klara modeller el strategier, 
skapa kännedom, som skapar 
trygghet, som skapar lojalitet och 
återommande kunder, arbeta i nuet, 
ny teknik, hög IT-penetration och 
tillgång till internet, ryktet sprids 
snabbt, sociala medier påverkar 
kommunikationen mellan Företag och 
konsument, sökbart på internet, 
konsekvent, urskilja, bilder, 
symboler, känslor, igenkännelse och 
lojalitet, skapa långsiktiga 
kundrelationer. Ta hand om befintliga 
kunder, skapa nya genom befintliga 
kunder. Skapa förtroende och 
upprättahålla- man måste hela tiden 
förtjäna det. Tydlig uppdelning av 
arbetsuppgifter 

Ingen speciell metod. Provar sig 
fram utifrån erfarenhet och 
känsla, vid etablering 
marknadsförde de sig genom 
grundaren, skapade en livsstil, en 
personliget och berättade en 
”historia”. Enklare och tydligare 
att etablera genom att ha en 
person. Tog hjälp av PR-företag 
vid etablering. Har nu en person 
som endast jobbar med 
varumärket. Lyfter fram mäklare 
istället för objekt. Ofta synliga i 
media. Skapa förväntningar. 
Utmanande och provocerande. 
Ska expandera till fler kontor, 
anordnar event för långsiktiga 
kundrelationer. Co-branding, 
kundregister, noga med vart och 
hur de syns i media. Kontorsläge, 
sociala medier, lyssna på 
konkurrenters önskemål. 
Varumärkeskännedom. Först med 
ny teknik. Imageannonsering 
istället för objektannonsering.  

Ingen speciell metod. Tradionell 
marknadsföring. Objekt annonsering, 
Marknadsföring endast i SvD 
Magasine. Pålitliga & trovärdiga, 
långa kundrelationer, kontaktnät, 
personlig kontakt, en person som 
endast hanterar varumärket och 
kundrelationer, Kundhantering, Nöjda 
kunder återkommer och 
rekommenderar till andra 
konsumenter, viktigt med befintliga 
och potentiella kunder, matcha 
kundens önskemål utifrån 
kundregister, erbjudande trovärdigt, 
fungderande intern kommunikation, 
alla ska förmedla rätt bild till 
konsumenten, kontant service (jämn), 
marknadsföring via networking. 
Prydligt kontor på bra läge. 

Hur differentierar 
man ett varumärke? 

Erbjuda kunden något unikt och 
annorlunda, bör sticka ut, tydligt 
framgå vad, skapa associationer, 
kännedom, synlighet. 

Imageannonsering, profilerar sina 
mäklare. Provocerande, cirka 20 
% högre försäljningspriser per 
kvadrat än konkurrenter. 
Grundaren Fredrik Eklund som 
varumärkets personlighet (till en 
början). Medverkar mycket i tv, 
reality-program. Skapar event. 
Marknadsföring på företagsbil. 
Arbetar med stil. Beskriver 
mäklaren i prospekten. Co-
branding och Co-broking. 

Vårda kundrelationer, kundregister, 
skapa mervärde för kund genom att 
matcha och hitta deras drömboende. 
Relationsmarknadsföring. 

Noga med vart objekten hamnar i 
tidning (vill synas i början och vill ej 
tillhöra mängden). 
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8.3 Bilder 
 

 
 
 

8.3.1 Bilder ESNY 
 

 
 

 
1. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 

 
2. ESNY  (http://www.esny.se/eklund-stockholm-new-york) Inhämtad (2012-04-12) 
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3. ESNY http://www.esny.se/maklare/peter-eliases Inhämtad (2012-04-12) 

 
4. Resume (http://www.resume.se/Global/Resume/nyheter/2010/02/22/att-de-rakar-vara-

snygga-g/svd5.jpg) Inhämtad (2012-04-12) 
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5.  
247 Creating AB (http://www.247creating.com/wp-content/uploads/Helsida-DI-Eklund-
Stockholm-New-York.jpg) Inhämtad (2012-04-12) 
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6. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 



71 
 

 
7. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 
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8. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 

 
9. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 
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10. (Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 

 
 

 
11. The mobile life. http://www.themobilelife.com/wp-content/uploads/2011/01/themobilelife-

post-esny.jpg Inhämtad (2012-04-12) 
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12. Finest http://www.finest.se/imageGallery/?igid=6483. Andreas Carlsson. Inhämtad 

(2012-04-12) 
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13. Eniro. 
(http://kartor.eniro.se/api/statmap?mysymbol=http://kartor.eniro.se/media/markers/sear
ch/yellow-
single.png,25,25&iformat=image/gif&zoom=14&nologo=true&p=18.076749080023024,5
9.33648970272512;mysymbol&iwidth=310&iheight=280) Inhämtad (2012-04-12) 

 
14. Stureplan. http://stureplan.se/bilder/event/2012/02/23/esny-pa-sturecompagniet 

Inhämtad (2012-05-14) 

 

8.3.2 Bilder Behrer & Partners 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15. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 

 
 

 

 
16. (Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 
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17.  (Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 

 
 

 
18. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 
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19. Källa: Egen, bild tagen av Mikaela Idermark, (2012-04-05) 

 
 

8.4 Kvitto 
 

 

 

8.4.1 Föreläsning: Sociala medier  
 

 

 
Hej! 
Du har anmält dig till Berghs frukostseminarium om Sociala medier med Tobias 
Brandt. Varmt välkommen den 12 april! Frukost börjar serveras klockan 08.15 och 
seminariet sätter igång klockan 08.30. Kom i tid och anmäl gärna till oss om du har 
fått förhinder så kan vi erbjuda din plats till någon annan. 
 
Vi ses den 12 april! 
/Vännerna på Berghs 

 
 
Tack för din anmälan till frukostseminariet Sociala medier den 12 april, kl. 
08:30! 
Välkommen! 
Du är registrerad med följande uppgifter: 
Personnummer:  
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Epost: Mikaela.Idermark@gmail.com 
Förnamn: Mikaela 
Efternamn: Idermark 
c/o Adress:  
Gatuadress:  
Mobil:  
Postnummer:  
Ort: 
 
 
 
 
 


