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Abstrakt 

 

Titel : Utveckling och framtid för fastighetsmäklarnas tidningsannonser 

Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi 

Författare : Peter Blomqvist och Johan Gelin 

Handledare: Aihie Osarenkhoe 

Datum: 2008, juni 

 

Syfte: Vår tanke med uppsatsen var att undersöka hur tidningsannonsen utvecklats inom 

fastighetsmäklarbranschen de senaste åren, samt att försöka se trender för mäklarnas 

annonsering i dagspress. Dessutom ville vi undersöka vilken roll varumärkesuppbyggnad kan 

ha i framtida tidningsannonsering i en bransch där internet spelar en allt större roll. 

Avgränsning görs till Uppsalaområdet. 

 

Metod: Genom ett hermeneutiskt synsätt har vi insamlat våra primärdata från fyra kvalitativa 

intervjuer med branschaktiva, dels fastighetsmäklare och dels en tidningsrepresentant. Våra 

sekundärdata har vi inhämtat från tidningsartiklar, tidigare uppsatser inom ämnesområdet samt 

facklitteratur. Efter utförda intervjuer har dessa sammanställts och vi har jämfört resultaten av 

dessa med vårt teoriunderlag. 

 

Resultat och slutsats: Våra intervjuer visade att profilering var det enda egentliga syftet med 

tidningsannonsen idag. Den aktiva köparen använder redan internet som verktyg i jakten efter 

sin nya bostad. Även om flertalet av de tryckta annonserna används för att exponera de objekt 

mäklaren för tillfället förmedlar, menade de intervjuade att annonsernas funktion är att locka 

till sig nya säljkunder. Denna utveckling kommer med stor sannolikhet att accelerera i takt med 

att allt fler fastighetsmäklarföretag inser vikten av ett starkt varumärke. 

 

Förslag till fortsatt forskning : Framtidens mäklarannons är varumärkesbyggande, men hur 

bör dessa utformas och placeras för att på bästa sätt stärka varumärket? Vi har i vår uppsats 

också berört datorstödda kunddatabaser, CRM. Det vore intressant att se en studie som 

avhandlar hur fastighetsmäklare bör utnyttja den nya tekniken. Enligt mäklarna letar köparna 

efter sina bostäder via internet. Det vore dock intressant med en kvantitativ studie som 

kartlägger på vilket sätt köparna verkligen letar efter bostäder. 

 

Uppsatsens bidrag: Vi tycker oss ha klarlagt att mäklarnas tidningsannonsering står under 

förändring. Det enskilda varumärket och företagens unika styrkor kommer framhävas alltmer, 

då bostadsannonseringen successivt flyttas till internet. 

 

Nyckelord: Varumärke, fastighetsmäklare, annons, tidningsannons, profilering, hemnet.
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Abstract 

 

Title : Development and trends in real estate newspaper advertising   

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Peter Blomqvist and Johan Gelin 

Supervisor: Aihie Osarenkhoe 

Date: 2008, June 

 

Aim : The purpose of this assignment was to determine how the real estate newspaper ad has 

developed during the last years, and to seek and analyze trends in real estate advertising. 

Furthermore, we also wanted to examine the role of which brand building might have in future 

newspaper advertising, in a branch where Internet becomes an increasingly important 

marketing channel. The study is delimited within the Uppsala area. 

 

Method: We have collected our primary data, through a hermeneutic approach, from four 

qualitative interviews with real estate professionals and one newspaper agent. Our secondary 

data is collected from articles, university essays and relevant literature. After completed 

interviews our primary data has been compared with our choice of theories. 

 

Result and Conclusions: Our interviews showed that the only real purpose of the newspaper 

ad of today is to build brands. The customers already use Internet to find his or her new 

residence. Even though the majority of the printed ads are used to expose houses and 

apartments the respondents claim that the real purpose of the newspaper ads is to attract future 

sellers. We think this trend will accelerate as the real estate agencies understand the importance 

of having a strong brand. 

 

Suggestions for future research: Future real estate ads will focus on brand building. How 

should these ads be designed to achieve that? Our essay discusses Customer Relationship 

Management, CRM. It would be interesting to see a study that discusses the potentials this 

technique might have in the real estate market. The real estate agents claims that buyers uses 

Internet to find their future homes. We would like to see a quantitative study that shows the 

true behavior of customers. 

 

Contribution of the thesis: We can see that real estate advertising is changing. The individual 

brand and the corporate unique strengths will be exposed more frequently as real estate 

advertising more and more moves to the internet. 

 

Key words: branding, real estate, advertising, newspaper ad, brand building, hemnet. 
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Sammanfattning 

 

Denna studie behandlar utvecklingen av fastighetsmäklarnas tidningsannonser. Traditionellt 

sett har fastighetsmäklarnas marknadsföring mestadels bestått av objektsannonsering. Trots 

internetannonseringens framväxt finns fortfarande en mängd specifika tidningar med endast 

bostadsannonser och de flesta mäklarna annonserar fortfarande i dagspress, åtminstone till viss 

del. 

 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för tidningsannonsens utveckling inom 

fastighetsmäklarbranschen och dessutom försöka klargöra framtidsutsikterna för detta 

marknadsföringsverktyg. Vi vill därtill undersöka vilken roll tidningsannonsen spelar vid 

varumärkesuppbyggande och relationsskapande processer. Våra problemställningar behandlar 

förutom tidningsannonsens utveckling även frågor om varumärkesstärkande arbete genom 

profilering i dagspress samt, vid förekomst, strategier för nischmarknadsföring. 

 

Uppsatsens empiriska primärdata består av fyra kvalitativa intervjuer med branschaktiva, dels 

fastighetsmäklare och dels en tidningsrepresentant. Våra sekundärdata har vi inhämtat från 

tidningsartiklar, tidigare uppsatser inom ämnesområdet samt från facklitteratur. Vi har sedan i 

analysdelen kopplat våra inhämtade data med vårt teoriavsnitt. 

 

Vår studie visar på att branschen som helhet befinner sig i ett förändringsskeende. Det finns en 

samstämmig bild av att tidningsannonsens enda egentliga syfte idag är profilerande; att syftet är 

att sälja in varumärket snarare än att sälja bostäder. Trots denna utveckling råder en 

stelbenthet, där mäklarföretagen anser sig vara låsta vid tryckt objektannonsering så länge 

kunderna efterfrågar dessa. I och med att internet blir en allt självklarare del av varje svensks 

vardag, tror man dock att det endast är en tidsfråga innan all objektsannonsering uteslutande 

sker genom internet. 

 

Redan idag används till viss del mäklarnas tidningsannonser varumärkesstärkande. Företagen 

säger sig inse vikten av väl utformade annonser, och varumärket med dess unika mervärden 

blir en alltmer central del av den tryckta annonseringen. Nischmarknadsföring mot exempelvis 

utvalda demografiska eller geografiska segment kan utgöra unika styrkor i en allt mer 

konkurrensutsatt bransch.  

 

Vår slutsats är att mäklarna i dagsläget inte anstränger sig tillräckligt för att profilera sig 

genom sina tidningsannonser. Det finns en insikt och vilja att påskynda utvecklingen, men 

samtidigt anser vi att branschen präglas av en rädsla för att avvika det traditionella.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
Marknadsföring är av mycket stor betydelse för fastighetsmäklarföretag, kanske mycket 

större än för många andra företag inom tjänstesektorn. Mäklarföretagen ska inte bara sälja - 

eller rättare sagt – förmedla bostäder, utan de ska också lyckas med att sälja in sin 

förmedlingstjänst till potentiella bostadssäljare. De säljer helt enkelt en försäljningstjänst. För 

att lyckas med detta marknadsföringsarbete gäller det att synas – och att göra det på rätt sätt. 

 

På senare år har internet blivit en mycket betydelsefull kanal för mäklarnas marknadsföring, 

främst för exponering av själva bostäderna som företagen förmedlar. Denna exponering sker 

främst via hemnet, en portal där de flesta av Sveriges mäklare marknadsför sina objekt1. 

Säljare förutsätter allt oftare att deras objekt annonseras ut på hemnet. Styrkan med hemnet 

är att köpare lätt hittar samtliga objekt som uppfyller deras kriterier och önskemål, utan att 

behöva leta inom varje enskilt mäklarföretags utbud. Säljaren kan vara säker på att sin bostad 

finns lättillgänglig för alla spekulanter.  

 

Trots internetannonseringens framväxt finns fortfarande en mängd specifika tidningar med 

endast bostadsannonser och de flesta mäklarna annonserar fortfarande i dagspress, åtminstone 

till viss del. Styrkan med tryckta annonser är att dessa kan utformas på ett sätt som har större 

attraktionskraft, jämfört med nätannonser där varje annons syns i stort sett lika mycket. 

Mäklarna har inte någon möjlighet att framhäva sitt varumärke eller ett visst viktigt objekt på 

hemnet. Objekten visas endast i form av en sorterad lista eller på en karta utifrån 

sökkriterierna som den potentielle köparen valt. Se exempel nedan: 

 

Källa: Hemnet.se 

                                                        
1
 http://hemnet.se/support/om 
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En av baksidorna med att annonsera i tryckt format är att dessa kostar betydligt mer än en 

annons på hemnet. Internetannonsen är av naturliga skäl billigare att producera, då den är 

elektronisk och inte behöver tryckas. Mäklarna som annonserar på hemnet betalar visserligen 

för tjänsten, men kostnaden kan ej jämföras med vad en tryckt annons kostar. Förutom 

annonsering på hemnet har mäklarna oftast egna hemsidor, där de kan visa objekt helt utan 

annonseringskostnad. Idag anser många att priset för mäklartjänsten är allt för hög i 

förhållande till tjänstens innehåll. I mäklararvodet ingår ofta en kostnad för en enkel 

tidningsannons. Möjlighet till viss kostnadsreducering finns med andra ord för den som nöjer 

sig med att deras bostad endast visas på internet. Parallellt med denna utveckling ser vi en 

trend inom marknadsföring mot en allt mer riktad annonsering i tryckt format, mot utvalda 

segment. Rätt annons på rätt plats kanske är en avgörande framgångsfaktor.  

 

1.2 Problemformulering 

 
Marknadsföring är något som ständigt utvecklas med hänsyn till exempelvis samhällstrender 

och teknisk utveckling. Inom fastighetsmäklarbranschen har marknadsföringens fokus 

traditionellt legat på vad företagen förmedlar - själva bostadsobjekten. Idag erbjuder 

företagen likartade produkter både vad gäller själva tjänsten och det som de förmedlar. En 

naturlig följd av detta blir att kunderna inte längre nödvändigtvis är lika trogna som tidigare. 

Genom att mäklarkedjorna dessutom växer sig starkare hårdnar också konkurrensen dem 

emellan, där det gäller för företagen att profilera sig och stärka sina varumärken. Om hemnet 

är verktyget som används för att sälja objekten, återstår ett avgörande arbete för företagen att 

lyckas sälja sina tjänster. Det gäller för mäklarföretagen att övertyga potentiella säljare att 

just deras företag är den perfekta partnern för säljaren.2 Idag är kundorientering ett nyckelord 

inom tjänstemarknadsföring och man spår inom branschen att mäklarnas annonser i framtiden 

alltmer kommer fokusera på företagens unika tjänster. Exponeringen av varumärket, istället 

för objekten som säljs, blir allt viktigare.3  

 

Genom en distinktion mellan olika marknadskommunikationsverktyg kan vi ur branschen 

urskilja två huvudspår: strategiska funktioner samt taktiska funktioner. Här handlar den 

förstnämnda om varumärkesuppbyggande och relationsskapande medan det andra spåret 

istället berör marknadsföringen av försäljningsobjekten.4  

 

Marknadsföring är en dyr företeelse och därför är det givetvis av stort vikt att 

reklaminvesteringarna görs på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Vi vill med denna uppsats 

få klarhet i hur mäklarföretag arbetar, och tror sig kommer arbeta i framtiden, med den 

                                                        
2
 Stangel H, försäljningsdirektör Dagens Nyheter, MäklarVärlden, Nr 1, 2008, s. 4 

3
 Ibid. 

4
 Grönroos C (1996), Relationship marketing: strategic and tactical implications, Management Decision, Volume 34 Issue 3, s. 5 
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traditionella tidningsannonsen. 

 

Huvudfråga: 

 

� Hur har fastighetsmäklarnas tidningsannonser utvecklats över tid och hur bedöms de 

framtiden för denna företeelse? Kommer framtida fokus ligga på varumärket medan 

bostadsannonserna endast kommer visas via internet?  

 

 

Utöver huvudfrågeformulering tar vi upp följande delfrågor: 

 

� Hur ser företagen på att rikta reklamen mot specifika målgrupper via olika 

nischannonser? 

� Vilka strategier finns för varumärkesuppbyggnad genom tidningsannonser? 

 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för tidningsannonsens utveckling inom 

fastighetsmäklarbranschen och dessutom försöka klargöra framtidsutsikterna för denna 

företeelse. Vi vill därtill undersöka vilken roll tidningsannonsen spelar vid 

varumärkesuppbyggande och relationsskapande processer. 

 

1.4 Avgränsning 

 
Som vi varit inne på finns det två huvudsyften med marknadskommunikation: strategiska 

respektive taktiska. Vi väljer att avgränsa vår uppsats till marknadsföringsarbete med fokus 

på tidningsannonsen. Anledningen till att vi tycker att tidningsannonsen är intressant att 

studera är på grund av att dess betydelse håller på att omvärderas; att dess primära funktion i 

framtiden kanske blir strategisk istället för, som idag, taktisk.  Det finns tydliga tecken på att 

hemnet blir den enda viktiga platsen för exponering av försäljningsobjekt framöver5, alltså den 

viktigaste taktiska funktionen för mäklarföretagen.  

 

Eftersom uppsatsen primärt handlar om marknadsföringsarbete väljer vi att endast vända oss 

mot fastighetsmäklarföretag samt en utgivare av en bostadsbilaga. Vi inkluderar alltså inte 

kunderna i vår studie. Vi låter aktiva inom branschen svara för hur de uppfattar kundernas 

behov och önskemål. 

                                                        
5
 http://hemnet.se/support/om 
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Vidare sker avgränsning geografiskt genom att vi utför vår empiriska studie endast inom 

uppsalaområdet. Eftersom Uppsala tillhör en av de regioner i Sverige som under de senaste 

åren haft en haft hög prisutveckling, kan vår studie eventuellt påverkas av detta faktum. 

Snittkvadratmeterpriset på bostadsrätter i Uppsala har på en tioårsperiod ökat från cirka 

5.000 kronor år 1997 till cirka 18 000 kronor år 20076. Uppsala är dock på intet sätt unikt 

med sin höga prisuppgång, utan flerdubblade kvartmeterpriser förekommer överallt i Sverige 

och det finns flera exempel på städer där priserna procentuellt stigit ännu mer än vad de gjort 

i Uppsala under de senaste tio åren. Vi tror därför inte att uppsalamarknaden skiljer sig så 

mycket från andra svenska städers bostadsmarknader till den utsträckningen att vår studie inte 

skulle vara representativ för landet i stort. 

 

                                                        
6
 http://www.maklarstatistik.se/03/0380_h.htm 
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2. Metod 
 
I detta kapitel vill vi redogöra för vårt arbetssätt vid framställandet av vår uppsats. Vi tar upp 

ämnen som berör vår syn på forskning, vårt tillvägagångssätt vid datainsamling samt 

utförande av intervjuer. 

 

2.1 Vetenskapssyn 

 

Det finns i huvudsak två viktiga förhållningssätt som används inom dagens forskning, 

positivismen och hermeneutiken. 

 

2.1.1 Positivistiskt synsätt 

 
Begreppet härstammar från 1800-talets början och myntades av den franske sociologen 

Auguste Comte. Man vill bygga på säker kunskap, det vill säga sann, positiv kunskap, och 

positivisten menar att det finns två kunskapskällor; det vi kan uppleva med våra fem sinnen 

samt den kunskap vi resonerar fram utifrån vårt förnuft.7 Detta förhållningssätt möter inte 

sällan kritik från andra forskare som hävdar att oföränderliga lagar inte kan appliceras vid 

studier om mänskligt beteende eller samhällen.8 Eftersom vår uppsats är reflekterande och 

snarare vill beskriva ett eventuellt fenomen istället för att söka en absolut sanning, väljer vi 

synsättet som står i direkt kontrast till positivismen: Hermeneutiken. 

 

2.1.2 Hermeneutiskt synsätt 

 
Detta begrepp står alltså i rak motsats till positivismens synsätt. Eftersom stor del av vår 

uppsats utgår från kvalitativa intervjuer faller det sig naturligt för oss att välja det 

hermeneutiska synsättet då dessa intervjuer aldrig erbjuder en absolut sanning, utan istället 

ger en subjektiv bild av hur varje enskild person ser på en viss fråga. Hermeneutik kan 

översättas med tolkningslära.9 

 

Då ämnet vi skriver om i mångt och mycket bygger på subjektiva uppfattningar hos 

respektive respondent och frågorna är resonerande till sin natur utgår vi från ett 

hermeneutiskt synsätt. Till skillnad från positivisten, som försöker förklara och beskriva, är 

                                                        
7
 Wiedersheim-Paul F, Eriksson L-T, Att utreda, forska och rapportera, 2001, Liber Ekonomi, s. 200 

8
 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, Studentlitteratur, s. 14 

9
 Patel R & Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, 2003, Studentlitteratur, s. 25 
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hermeneutikerns ambition att söka en helhetsförståelse – en insikt10. Detta är också vårt 

primära mål med denna uppsats. Vi vill söka svar på hur den tryckta mäklarföretagsannonsen 

kommer att se ut i framtiden genom att låta flera branschaktiva ge sin syn på utvecklingen. 

Genom att låta dessa personer beskriva företeelser som varumärkesuppbyggnad, 

nischmarknadsföring samt internets påverkan hoppas vi kunna få fram intressanta fakta som 

leder oss mot en rättvis bild av verkligheten. 

 

Den så kallade hermeneutiska spiralen står som symbol för att kunskap bör omprövas 

kontinuerligt för att kunna växa och utvecklas till en sannare kunskap.11 Då det gäller vår 

egen förförståelse bygger denna till stor del på de lärdomar och erfarenheter vi erhållit, dels 

under vår treåriga högskoleutbildning, och dels från våra övriga erfarenheter, exempelvis de 

vi fått i yrkeslivet. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 
Då kärnan i vår uppsats består av intervjuer med branschaktiva på orten lade vi stor vikt vid 

att välja ut rätt företag för utförande av intervjuerna. Vi ville gärna att varje företag skulle 

representera olika typer av marknadsföringsstrategier och därmed tillsammans ge oss en 

vältäckande bild av uppsalamarknaden. Vi valde dessutom att kontakta ortens största 

morgontidning, eftersom de innehar en stark position som annonsplats för ortens 

mäklarföretag och besitter stor kunskap och erfarenhet om annonsering. Fördelen med att 

också intervjua en tidning är att de har ett helikopterperspektiv – en helhetsbild av marknaden 

- där de alltså har kontakt med flera mäklarföretag och dessutom ser förändringar över tid.    

 

Eftersom vårt primära mål med uppsatsen är att påvisa trender och tendenser föll sig valet av 

en kvalitativ studie naturligt för oss. Vi vill inte göra anspråk på att komma med någon 

absolut sanning, utan istället belysa ett ämne som vi tycker är väldigt intressant. Genom en 

kvalitativ studie kan vi få fram intressanta och relevanta resonemang som en kvantitativ studie 

aldrig skulle ge. Kvantitativa studier handlar om att få fram ”hårddata”, det vill säga sådant 

som går att mäta och direkt kan uttryckas i siffror eller andra mätmängder. Kvalitativa studier 

resulterar istället i ”mjukdata”; icke mätbara resultat – kanske en beskrivning av typfallet.12  

 

Vidare görs en distinktion mellan primärdata och sekundärdata. Det tidigare är ny 

information som forskaren själv samlar in direkt från källan. Våra intervjuer med 

branschaktiva utgör våra primärdata. Den andra typen, sekundärdata, består av data som vi 

fått från tidigare inhämtad data. Detta kan vara exempelvis forskningsuppsatser, facklitteratur 

                                                        
10

 Wiedersheim-Paul F, Eriksson L-T, Att utreda, forska och rapportera, 2001, Liber Ekonomi, s. 221 
11

 Patel R, Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, 2003, Studentlitteratur, s. 26-27 
12

 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, Studentlitteratur, s. 78 
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eller tidningsartiklar.13 I vårt fall utgör tidningsartiklar berörande bostadsannonsering samt 

tidigare skrivna uppsatser våra sekundärdata. Ibland kallas begreppen också för 

förstahandskälla respektive andrahandskälla.14 

 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 

 
Vi valde att utföra fyra intervjuer – tre med fastighetsmäklarföretag samt en med en lokal 

morgontidning. När vi valde företag för intervjuer ville vi få variation, både mellan företagens 

storlek och mellan deras inriktningar. Då uppsatsens frågeställningar rör förändringar över en 

längre tidsperiod var erfarenhet ett viktigt krav i valet av respondenter. 

 

Vi bokade intervjuerna dels via e-post och dels via telefon. Vid de initiala kontakterna med 

respektive person upplyste vi kortfattat om vårt syfte med uppsatsen och varför vi ansåg 

deras medverkande relevant. Efter vi bokat dessa möten satte vi oss ned och konstruerade 

frågor till intervjuerna. Vi utgick från vår problematisering men försökte samtidigt nyansera 

dessa och spjälka upp dem i kortare frågor. Av naturliga skäl blev frågorna till mäklarna 

snarlika, med viss anpassning för varje företag, medan de till morgontidningen skiljde sig från 

de andra eftersom han skulle berätta hur utvecklingen inom branschen sett ut som helhet. 

 

Intervjuerna varade ungefär en timme vardera där en del av tiden också gick åt till att 

diskutera sidofrågor som inte hade direkt relevans till våra problemformuleringar. Vi valde att 

föra anteckningar istället för att banda intervjuerna, då vi tror att inspelningsutrusning skulle 

ha kunnat ha en hämmande effekt på samtalen. Direkt efter intervjuerna satte vi oss ned och 

sammanställde anteckningarna då vi hade dem färska i våra minnen. 

 

De personer vi valde att vända oss till arbetar dagligen med marknadsföring och är väl insatta 

i företagens arbete med varumärke, annonsering et cetera. Enligt Bengt-Erik Andersson, 

författare till en bok om intervjuteknik, är det viktigt att först klargöra vad respondenten 

rimligen kan tänkas veta om ämnet. Vid frågeställningar som berör ett längre tidsintervall bör 

man ta frågorna i en kronologisk ordning. Detta förfarande underlättar för den intervjuade att 

komma ihåg.15 Vidare har vi ansträngt oss för att undvika att ställa ledande frågor, det vill 

säga frågor där vi som författare medvetet eller omedvetet styrt svaret åt ett visst håll.16 

 

Intervjuerna byggdes till största del på öppna frågor där målet var att den intervjuade snarare 

skulle ge ett berättande och målande svar istället för ett isolerat och kort svar. Vi försökte 

                                                        
13

 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, Studentlitteratur, s. 63 
14

 Holme I M, Krohn Solvang B, Forskningsmetodik, 1997, s. 132 
15

 Andersson B-E, Som man frågar får man svar, Rabén Prisma, 1995, s. 121 
16

 Ibid. s. 146 
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formulera frågorna på ett nyanserat sätt så att svaren beskrev hur något var beskaffat, och 

inte om något var si eller så.17 Detta visade sig inte vara något problem, då respondenterna 

ofta var entusiastiska och ville dela med sig av sina erfarenheter. 

 

Frågorna har främst kretsat kring vår problemformulering, med dess tre frågor som 

utgångspunkt. För att besvara dessa frågor så ingående och ackurat som möjligt har vi även 

utformat kringfrågor rörande ämnena. Beroende på exempelvis vilket företag som 

intervjuades eller respondentens position och erfarenheter har också frågorna anpassats till 

situationen. 

 

Vi har valt att låta mäklarfirmornas identiteter förbli anonyma, medan tidningens publiceras. 

Detta på grund av tidningens officiella och opartiska roll. Mäklarföretagen väljer vi att 

anonymisera med respekt för deras marknadsföringsstrategier, som vi till viss del jämför med 

varandra. 

 

2.2.2 Våra sekundärdata 

 
Uppsatsens teoretiska förankringar kommer från sekundärdata i form av främst 

marknadsföringslitteratur som berör ämnen såsom tjänstemarknadsföring, 

marknadskommunikation och så kallad brand management. Tidigare uppsatser som berör 

fastighetsmäklarnas tidningsannonser har också utgjort en teoretisk grund för att ge en god 

inblick i ämnet. Vi har även använt oss av tidningsartiklar som berör samma ämne. Eftersom 

vi tillämpar ett hermeneutiskt förhållningssätt har vi hela tiden varit öppna för skifte av 

litteratur och tillgodogjort oss av sekundärdata kontinuerligt under processens gång. Här har 

samtal med vår handledare varit av stor vikt; tillsammans har vi resonerat kring relevant 

litteratur. Våra sekundärdata har vi inhämtat främst från universitetsbibliotek, men även via 

internet. 

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som fungerar som måttstockar på hur trovärdigt och 

vetenskapligt ett resultat från en undersökning är. Begreppen är framförallt viktiga i 

kvantitativa studier, där den statistiska representativiteten hos den inhämtade informationen är 

av än större vikt än vid kvalitativa studier.18 Vår studie är dock just kvalitativ och dess 

primära syfte är inte att mäta och jämföra konkreta data, utan istället visa på eventuella 

trender och öka förståelsen kring utvecklingen. Trots detta är det givetvis viktigt att hänsyn 

                                                        
17

 Andersson B-E, Som man frågar får man svar, Rabén Prisma, 1995, s. 73 
18

 Holme I M, Krohn Solvang B, Forskningsmetodik, 1997, s. 94 
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tas till trovärdighetsaspekten. 

 

Validitet beskriver hur giltig information är; alltså hur relevant data är. Utgångspunkten vid 

val av informationskälla ska vara problemställningen, och denna eller dessa bör alltså kunna 

besvaras med hjälp av den inhämtade informationen.19 I vår kvalitativa studie har vi valt att 

intervjua dels tre mäklarföretag med olika bakgrund och dels en tidning, som bidrar med ett 

helhetsperspektiv. Vi anser oss ha varit noggranna vid valet av respondenter och har gjort 

urvalet med hänsyn till att våra problemformuleringar skall kunna besvaras. 

 

Reliabilitet handlar om hur pålitliga mätningarna är. Om instrumentet inte mäter det som 

avses mätas spelar det ingen roll om dessa mätningar är korrekt och precist utförda, resultatet 

skulle ändå inte besvara frågeställningen på rätt sätt.20 Hög reliabilitet innebär att upprepade 

och oberoende mätningar ska ge samma utfall.21 Vi hoppas att vi med hjälp av våra öppna 

frågor låtit våra respondenter föra fram sina resonemang opåverkat av hur vi registrerat och 

tolkat dem och tror därmed också att ytterligare intervjuer med liknande företag kommer ge 

ett mer eller mindre snarlikt resultat. 

 

2.4 Metodkritik och trovärdighetsanalys 

 

Vi genomförde fyra kvalitativa intervjuer med dels en tidning och dels tre 

fastighetsmäklarföretag. Det hade varit intressant - eller kanske rent av önskvärt - att utöka 

detta antal intervjuer för att få säkrare resultat i studien. Framför allt skulle vi ha kunnat 

intervjua ytterligare en tidning eftersom vi nu låter endast en tidning resonera oemotsagd av 

konkurrenter. Den tidsmässiga aspekten begränsade emellertid oss att utföra fler intervjuer. 

Vidare kan alltid det teoretiska innehållet utvidgas då en diger mängd litteratur finns att tillgå 

på området. Vi bedömer dock att vi använt oss av relevant litteratur även om vi är medvetna 

om att denna inte är absolut fullständig. 

 

Istället för att endast fråga respondenterna hur annonserna utvecklats skulle vi ha kunnat ha 

gjort egna arkivstudier. I dessa studier skulle vi själva kunnat kartlägga utvecklingen av 

bostadsannonsen. Vi anser oss dock ha fått utförliga historiska redogörelser från våra 

intervjuer. 

                                                        
19

 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, Studentlitteratur, s. 41 
20

 Wiedersheim-Paul F, Eriksson L-T, Att utreda, forska och rapportera, 2001, Liber Ekonomi, s. 40 
21

 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, 1992, Studentlitteratur, s. 42 
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3. Teori 

 
I detta kapitel avser vi att redogöra för relevant teori som berör ämnet och återkopplar till de 

frågor vi vill söka svar på. Dessa frågor handlar främst om tidningsannonsens utveckling, 

mäklarnas profilering samt nischmarknadsföring. Olika synsätt och strategier inom 

marknadsföring beskrivs. Dessa teorier knyts sedan till vårt empiriska underlag som våra 

intervjuer utgör. 

 

3.1 Marknadsmixen 

 

Begreppet marknadsmixen myntades av McCarthy i början av 1960-talet och består av ett 

antal taktiska variabler som företagen har att använda sig av vid marknadsföring av sina 

tjänster eller produkter. Genom att kombinera dessa olika verktyg på rätt sätt kan företaget 

skapa just sin optimala blandning och därmed också ge de bästa förutsättningarna för en 

lyckad marknadsföring. Dessa verktyg kallas också ”de fyra P:na” efter deras 

begynnelsebokstäver: Produkt, Pris, Plats och Påverkan.  Eftersom vår uppsats handlar om 

varumärkesuppbyggnad, och dessutom främst berör tidningsannonsen, kommer vi inte 

fördjupa oss i teoretisk beskrivning av de tre förstnämnda P:na, utan ger istället en förklaring 

av begreppet påverkan. Betydelsen av denna klassiska definition av marknadsmixen har också 

på senare år i viss mån reviderats, då internet förändrat både företags sätt att marknadsföra 

samt konsumenters köpbeteenden22. 

 
3.1.1 Påverkansmixen 

 

Påverkan har i sin tur en egen mix som inrymmer ett flertal olika verktyg. Tillsammans bildar 

dessa olika åtgärder den så kallade påverkansmixen: 23 

 

� Annonsering: All form av betald, icke-personlig presentation av företag eller deras 

produkter respektive tjänster. 

 

� Personlig försäljning: Personlig presentation utförd av säljare med syfte att 

åstadkomma försäljning eller uppbyggande av kundrelationer. 

 

                                                        
22

 Rowley, J (2001), Remodelling marketing communications in an Internet environment, Journal of Internet Research,  Volume: 11 Issue: 3 

Page: 203 – 212 
23

 Rowley, J (1998), Promotion and marketing communications in the information marketplace, Journal of Library Review,  Volume: 47 Issue: 

8 Page: 383 – 387 
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� Sales Promotion: Korttidsincitament för att uppmuntra till köpbeslut. Rabattkupong 

är ett typexempel. 

 

� Public Relation: PR kan skapas både av företaget själv eller förmedlas av andra. 

Genom att exempelvis arbeta på att bygga upp en viss image kan företaget få gratis, 

varumärkesstärkande, publicitet. 

 

� Direktmarknadsföring: Innebär kundkontakt med en specifik person, vilket möjliggör 

en dialog med direktrespons. Kontakten i sig är inte personlig - verktygen som 

används är oftast telefon, fax, e-post, post – men måltavlan är en utvald individ. Här 

kan meddelandet skräddarsys utifrån måltavlan och om marknadsföringen utförs 

skickligt finns goda förutsättningar för att skapa en bestående relation. Här blir också 

internet ett allt viktigare verktyg. 

 

� Sponsring: Finansiellt stöd av event eller person som företaget önskar att associeras 

med. Innebär ofta en exponering av varumärket i gengäld. 

 

Lyckad marknadsföring handlar om att välja rätt påverkansverktyg vid rätt tillfälle. En stor 

styrka med marknadsföring genom internet är att företag ges möjlighet att där använda sig av 

samtliga aspekter av påverkansmixen. Via internet finns också en stor potential att bygga 

starka kundrelationer, där olika erbjudanden kan skräddarsys på individbasis.24   

 

Varumärkesuppbyggnad är inte heller helt knutet till endast påverkansmixen, utan hela 

marknadsmixen – med dess olika beståndsdelar – utgör tillsammans egenskaper som kan 

generera ett starkare varumärke. 

 
3.2 Segmentering 

 

Kunder har givetvis unika behov och kanske finns inte två människor som har exakt likadana 

behov eller önskemål när det gäller utformning av en viss produkt eller tjänst. Däremot finns 

likheter samt klara distinktioner mellan olika grupper av kunder. Här kommer segmentering in. 

Detta är något som kan göras både av produkterna man erbjuder, så kallad 

marknadssegmentering25, men även av kundgrupperna som man vill rikta sina erbjudanden till, 

detta kallas kundsegmentering26. 

                                                        
24

 Melewar T.C., Smith N (2003) The Internet revolution: some global marketing implications, Journal: Marketing Intelligence & Planning, 

Volume: 21 Issue: 6 Page: 363 - 369 
25

 Kotler P, Principles of Marketing 4th European Edition, Pearson, 2005, s. 392-394 
26

 Ibid, s. 398-408 
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3.2.1 Marknadssegmentering 

 

Grovt sett kan marknadssegmentering sägas ske till fyra olika nivåer: massmarknadsföring, 

segmenterade marknader, nischmarknadsföring och till sist, mikromarknadsföring.27 Vi 

kommer i detta arbete främst beröra mäklarföretagens eventuella arbete med 

nischmarknadsföring. 

 

� Massmarknadsföring: Här görs ingen, eller i alla fall knappt någon, skillnad i 

erbjudandet beroende på vilken kundgrupp som erbjudandet riktas mot. Denna strategi 

leder till låga kostnader eftersom skalfördelarna blir stora när erbjudandet är unisont. 

Det har dock visat sig att det är svårt att tillfredställa kunder med dessa tråkiga, 

likformiga erbjudanden. Forskning har visat att bara för att man ”skjuter med ett 

hagelgevär”, betyder det inte nödvändigtvis att man träffar någonting28. Detta är en av 

anledningarna till att de flesta företag idag övergår till en mer segmenterad 

marknadsföring. 

� Segmenterade marknader: Som namnet gör gällande delas marknaden in i olika delar 

där man försöker anpassa produkterna utifrån vem man riktar erbjudandet mot. 

Budgetsorter, lyxvarianter, sportversioner, trygghetslösningar och topprestanda-

modeller är alla exempel på segmenterade utformningar av produkter beroende på vem 

den tilltänkta kunden är.  

� Nischmarknadsföring: Om segmentering innebär att marknaden delas in i olika delar, 

kan nischmarknadsföring grovt beskrivas som en fokusering av ett segment inom ett 

segment. Fördelen för ett företag att välja ett smalt specialområde, är att de på så sätt 

kan nå en specifik kundgrupp och då bli det perfekta alternativet när den gruppen går 

på köpjakt. Nischmarknadsföring kan vara ett attraktivt val för det lilla företaget som 

har begränsade ekonomiska resurser. Exempelvis kan det lilla företaget lyckas erbjuda 

något som de stora jättarna på marknaden missat att just denna lilla grupp efterfrågade. 

Faran vid valet av nischmarknadsföring är givetvis att den tilltänkta kundstocken inte 

väljer att handla hos företaget; det gäller verkligen för företaget att bevaka sin nisch 

och se till att hela tiden tillgodose sin grupps önskemål29. 

� Mikromarknadsföring: Ovan nämnda strategier har delat upp sin marknad i grupper – 

några större andra mindre. Mikromarknadsföring handlar om att skräddarsy sina 

erbjudanden till specifika individer och platser. Här talar vi om total kundanpassning! 

                                                        
27

 Kotler P, Principles of Marketing 4th European Edition, Pearson, 2005, s. 392-394 
28

 Andrew R T (2007), The end of mass marketing: or, why all successful marketing is now direct marketing, Journal: Direct Marketing: An 

International Journal, Volume: 1, Issue 1, s. 6 
29

 Cassil N L, Oxenham W (2006),  Niche market strategy for a mature marketplace, Journal: Marketing Intelligence & Planning, Volume: 24, 

Issue 7, s. 694-707 
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3.2.2 Kundsegmentering 

 

Det finns inte bara ett sätt att segmentera marknader. Man kan laborera med många olika 

faktorer för att få fram det optimala segmentet. Dessa faktorer kallas för 

segmenteringsvariabler.30 Man kan segmentera efter bland annat geografiska, demografiska, 

psykografiska och beteendemässiga variabler31. Det gäller att använda rätt variabel eller 

kombination av variabler för att få fram det mest lämpliga marknadssegmentet32. 

 

� Geografiska variabler – Indelning efter bland annat geografisk region, klimat eller 

storlek på stad. I exempelvis ett område med varmt klimat och mycket sol kan det vara 

lämpligt att lansera en ny typ av parasoll. 

� Demografiska variabler – Här delar man in marknaden efter ålder, kön, inkomst, 

religion, nationalitet m.m. 

� Psykografiska variabler – Social klass, livsstil och personlighet kan påverka valet av 

marknadssegment. Exempelvis kan man rikta in sig mot musikintresserade, kanske via 

musiktidningar, när erbjudandet gäller en ny musikfestival. 

� Beteendemässiga variabler – Indelning efter hur kunderna beter sig. Exempelvis hur 
lojala de är, var i köpprocessen de står, vilka attityder en viss grupp människor har et 
cetera. 
 

3.3 Transaktions- kontra relationsbaserad marknadsföring 

 

Vi har valt att belysa denna teori då vi tror att kundrelationerna blir allt viktigare i 

mäklarbranschen. Traditionellt sett har marknadsföring handlat mycket om försäljning där 

produktens egenskaper framhävts och företagens fokus har därför också syftat mest till att 

maximera försäljningen. Med detta synsätt följer ofta ett kort tidsperspektiv där kundvården 

och kundkontakterna ofta blir lidande.33 Kvalitet är här ett begrepp som används för att 

beskriva produktens egenskaper och överlägsenhet, medan kvaliteten på kundrelationerna inte 

anses viktiga över huvudtaget. Kontakter med kunderna ses som en stödåtgärd – ett 

nödvändigt ont – för att maximera försäljningen. Detta synsätt, där produkten och 

försäljningen står i fokus, kallas transaktionsmarknadsföring.34 

 

                                                        
30

 Echeverri P, Edvardsson, B (2002), Studentlitteratur, Marknadsföring i tjänsteekonomin, s. 389 
31

 Melin F, Varumärkesstrategi, Liber Ekonomi, 1999, s. 48 
32

 Kotler P, Principles of Marketing 4th European Edition, Pearson, 2005, s. 398-408 
33

 Donaldson B, O’Toole T, Strategic Market Relationships, Wiley, 2002, s. 7 
34

 Echeverri P, Edvardsson B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Studentlitteratur, 2002, s. 46 
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Under senare år har trenden gått mot ett allt mer kundfokuserat synsätt där just långsiktiga 

relationer mellan företag och kund anses allt mer viktiga. I en värld där konkurrensen företag 

emellan hårdnat inser fler och fler marknadsförare att relationen med kunden är villkorlig; att 

den inte kan tas för givet.35 Transaktionsmarknadsföring kan vara att föredra när det gäller en 

viss typ av försäljning, exempelvis om det med stor sannolikhet rör sig om ett engångsköp. Om 

det finns möjlighet till återkommande köp, bör företaget istället satsa på en mer 

relationsskapande marknadsföring gentemot kunden.36  

 

Förtroende är ett nyckelbegrepp för en välmående relation mellan företag och kund, och något 

som ofta är avgörande för den potentiella kundens val av samarbetspartner. När den goda 

relationen blivit mervärdet som kunden mest värdesätter ökar också dennes betalningsvilja för 

produkten eller tjänsten som företaget säljer. Till detta följer oftast att kunden förblir lojal 

gentemot företaget, som då inte behöver lägga ned energi på att ständigt jaga nya kunder. Här 

talar vi om en relationsbaserad marknadsföring.37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur från Echeverri P och Edvardsson B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Studentlitteratur 

 
 

3.3.1 Customer Relationship Management (CRM) 

 

Mäklarfirmorna använder sig alltmer av smarta IT-lösningar för att skapa, förbättra och 

hantera kundrelationer. Här tar vi upp det alltmer använda begreppet CRM. 

 

                                                        
35

 Gummesson E, Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, 1999, s. 18 
36

 Osarenkhoe A, Bennani A-E (2007), An exploratory study of implementation of customer relationship management strategy, Business 

Process Management Journal,  Volume 13 Issue 1, s. 144 
37

 Echeverri P, Edvardsson B, Marknadsföring i tjänsteekonomin, Studentlitteratur, 2002, s. 47 
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Ytterligare ett led i relationsmarknadsföring är så kallad Customer Relationship Management, 

förkortat CRM. Här fördjupas relationen med kunden ännu mer och företaget anstränger sig 

att på individbasis försöka tillgodose önskemål och behov.38 Detta är ofta en IT-stödd 

marknadsföringsstrategi där databaser med detaljerade kunduppgifter spelar en viktig roll för 

att erbjudandet ska träffa så rätt som möjligt. Med hjälp av avancerade databaser och 

datorstödda analysverktyg kan företagen öka sin förståelse av kunderna och dessutom erbjuda 

skräddarsydda produkter eller lösningar för den enskilde kunden.  Detaljerade uppgifter om 

kunder ökar också möjligheten för företagen att identifiera kunder inom ett visst segment, 

exempelvis storspenderare med låg känslighet för prisnivån.39 

 

Inom det som kallas CRM-processen kan dessa delaktiviteter urskönjas: 

 

� Identifiering - går ut på att finna tänkbara kunder och målgrupper och dessutom 

kartlägga hur dessa kan nås.40 

� Differentiering - betyder att dessa kundgrupper delas upp utefter vissa kriterier, 

exempelvis ”mest värdefull”, ”störst tillväxtpotential” et cetera.41 

� Kundanpassning innebär att företaget måste anstränga sig för att se kunden som en 

individ, inte bara ytterligare en affär. Vid kontakt med kunden måste företaget 

anstränga sig för att registrera all feedback som kunden ger för att kontinuerligt kunna 

utveckla och förbättra erbjudandet. 42 

 

3.4 Varumärket – en viktig tillgång 

 
Vår frågeställning berör huruvida fastighetsmäklarnas varumärken kommer bli alltmer viktigt 

och i detta avsnitt tar vi upp teorier kring varumärkesuppbyggnad. 

 

Det blir allt vanligare med satsningar på att stärka sitt varumärke. På senare år har man 

alltmer insett vikten av att ha ett starkt varumärke. Förr användes begreppet mestadels av 

jurister och marknadsförare. Idag däremot är detta en naturlig del av vardagen för både 

revisorer, journalister och företagsledare. Man talar om Brand Equity, som kan översättas 

med varumärkeskapital. Detta innefattar lojalitet, igenkännedom, uppfattad kvalitet, 

associationer och andra tillgångar såsom patent och trademarks43. Detta begrepp har blivit 

                                                        
38

 Kotler P, Keller K, Marketing Management 12th edition, Pearson, 2006, s. 152 
39

 Kotler P, Principles of Marketing 4th European Edition, Pearson, 2005, s. 481 
40

 Gummesson E, Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, 1999, s. 39 
41

 Donaldson B, O’Toole T, Strategic Market Relationships, Wiley, 2002, s. 156 
42

 Ibid 
43

 Kotler P, Principles of Marketing 4th European Edition, Pearson, 2005,  s. 556 
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alltmer aktuellt då den senaste tidens diskussion bidragit till ökad medvetenhet och man ser 

idag varumärket som en värdefull tillgång i företagsvärlden.44  

 

I många av de världsledande bolagen, såsom exempelvis Coca Cola, McDonald’s, Disney och 

BMW är värdet av varumärket betydligt högre än samtliga materiella tillgångar. Man kan idag 

beräkna ett varumärkes värde i riktiga pengar – dessa tidigare mjuka värden är idag stenhårda 

konkurrensmedel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Källa: Kotler P, Principles of Marketing 4th European Edition, Pearson, 2005, s. 555 

 

3.4.1 Varumärket ur olika perspektiv 

 
Varumärket har olika funktioner beroende på från vems synvinkel man arbetar utefter. Fyra 

olika aktörer på marknaden kan här nämnas: märkesinnehavarens, konsumentens, 

konkurrentens samt lagstiftarens. Dessa har alla olika perspektiv. Nedan följer några 

exempel:45 

 

� Ur märkesinnehavarens perspektiv: 

 

Varumärket ska fungera som en informationsbärare. Detta görs huvudsakligen 

genom konreta fakta såsom innehåll, kvalitet och pris. Vidare är varumärket en 

identitetsbärare: Genom exempelvis namnet, historisk bakgrund och 

reklamutformning skapas en unik varumärkesidentitet, gärna med emotionella 

argument. Ytterligare exempel på varumärkets funktion för märkesinnehavaren är att 

det kan fungera som en tillväxtgenerator. När ett företag har en bred bas av lojala 

kunder kan styrkepositionen som det innebär utnyttjas till att exploatera det 

inneboende värdet i varumärket, både på befintliga och på nya marknader. 

 

 

 

                                                        
44

 Melin F, Varumärkesstrategi, Liber Ekonomi, 1999, s. 15 

”Om allt bolaget äger - varje byggnad och all utrustning - blev 

totalförstört i en hemsk naturkatastrof, skulle jag ändå 

kunna låna pengar och snabbt återuppbygga företaget till 

vad det var. Allt tackvare varumärket!” 

   

/ Jack Greenberg, vd McDonald’s 
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� Ur konsumentens perspektiv: 

 

Varumärket som garant: Även om ett varumärke inte nödvändigtvis garanterar en 

produkt eller tjänst av hög kvalitet, fyller varumärket en funktion som garant för jämn 

kvalitet – kunden vet vad hon får. Varumärket fungerar också som riskreducerare: 

Vissa inköp kan vara förknippade med sociala eller ekonomiska risker, ex bilköp. 

Finns ett etablerat och välkänt fabrikat kan konsumenten välja detta och då reducera 

den upplevda risknivån betydligt. Varumärket kan också förknippas med symboliska 

värden och helt enkelt stå för värden som kunden önskas förknippas med; man talar 

då om varumärket som imageskapare. 

 

3.4.2 David Aakers identitetsteori 

 
Enligt David Aaker handlar varumärkesidentitet om vad innehavaren vill vara; vilka värden 

denne vill stå för och vilka associationer denne vill förknippas med. Varumärkesidentitet 

behöver alltså inte nödvändigtvis vara den man egentligen är, utan handlar istället om vad 

man har för mål med sitt varumärke. En varumärkesidentitet består av fyra centrala begrepp: 

Essens, kärnvarumärkesidentitet, utvidgad identitet samt värdelöfte.46 

 

Essensen symboliserar varumärkets innersta kärna och alltså det som ligger bakom själva 

identiteten. Kärnvarumärkesidentiteten är varumärkets centrala egenskaper och alltså de 

bestående värderingar och kvaliteter som varumärket har. Egenskaper som är mer 

föränderliga beroende på exempelvis marknad, plats eller trender ingår i varumärkets 

utvidgade identitet. Värdelöftet, till sist, handlar om funktionella eller emotionella 

självuttryckande fördelar som varumärket står för.47  

 

För att säkerställa att varumärket verkligen står för de saker som företaget vill att det ska 

göra är det viktigt att kontinuerligt undersöka hur kunderna uppfattar varumärket. Detta kan 

göras genom enkäter, fokusgrupper eller andra strukturerade undersökningar.48   
 

3.5 Varumärkesbyggande 

 
Vid val av produkter är varumärkeskännedom ofta av stor vikt för konsumentens beslut. 

Smaktester av exempelvis coladrycker har visat att namnkännedom kan påverka utfallen av 

dessa, även om personen aldrig tidigare använt produkten. Genom undersökningar likt detta 

                                                                                                                                                                             
45

 Melin F, Varumärkesstrategi, Liber Ekonomi, 1999, s. 38-41 
46

 Uggla H, Organisation av varumärken, Liber Ekonomi, 2003, s. 85 
47

 Ibid. s. 86 
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 Aaker David A., Strategic Market Management 7th edition, Wiley, 2005, s. 118 
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exempel kan man alltså dra slutsatsen att ett varumärkes image i stor utsträckning påverkar 

kundernas preferenser.49 

 

Vid varumärkesuppbyggande är kontinuitet och enhetlighet i budskapen och agerandena 

viktiga ledord. Budskapet och agerandet kan givetvis variera beroende på tid och plats, men 

det centrala är att varumärkets kärnvärden tydligt förs fram och behandlas varsamt.50  Begrepp 

såsom USP och ESP är av stor vikt vid kommunikation med kunderna. USP, Unique Selling 

Proposition, innebär att skilja sitt varumärke markant från liknande produkter hos 

konkurrenterna. Exempelvis McDonald’s som tydligt fokuserar på barnfamiljen eller IBM, som 

visserligen kostar mer än konkurrenterna, men står för en högre kvalitet. ESP, Emotional 

Selling Proposition, anspelar istället på känslan som varumärket står för: Ett armbandsur från 

Rolex har inte som primärfunktion att visa tiden – utan istället att generera status och personlig 

bekräftelse åt dess bärare.51 

 

3.5.1 Varumärkesbyggande inom fastighetsmäklarbranschen 

 

Att varumärket blir alltmer viktigt är något som också uppmärksammats inom 

fastighetsmäklarbranschen. Tidigare uppsatser som berör marknadsföringsarbete inom 

mäklarföretag har berört tendenserna mot en omvärdering av varumärkets betydelse. Internets 

framväxt har bidragit till en förväntning om att denna kanal inom en tid kommer ta över rollen 

som marknadsplats för objekten, medan tidningsannonsens primära funktion blir att locka till 

sig säljare genom att visa upp företagens varumärken.52 Liknande uttalanden har gjorts i andra 

uppsatser, exempelvis av marknadschefen för Skandia Mäklarna som menar att den tryckta 

bostadsannonsen inte helt kommer att försvinna, däremot mer fokusera på varumärket.53  

Andra uppsatser har visat på företrädare inom branschen som går ett steg längre i sitt 

resonemang om framtiden för tidningsannonsen. En chef på ett kontor inom Mäklarringen har 

sagt att även om tidningsannonsen används flitigt idag, så kommer den på sikt helt att 

konkurreras ut av internetannonsen.54 

 

3.6 Reflekterande sammanfattning 

 

Vi inledde kapitlet med en genomgång av påverkansmixen, vilken innehåller de olika verktyg 

som en marknadsförare har att tillgå. För att lyckas med sin marknadsföring gäller det att välja 
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51
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rätt kombination av de tillgängliga verktygen. Även om vår uppsats mest fokuserar på 

annonsering som påverkansverktyg, finns flera andra verktyg som kanske kommer få ett allt 

större utrymme i framtiden vid marknadsföring av fastighetsmäklartjänsten. På grund av detta 

anser vi en genomgång av mixen vara relevant. 

 

I uppsatsen vill vi också undersöka hur mäklarföretag arbetar med att nischa sitt erbjudande 

mot ett visst marknads- eller kundsegment. Vi tog därför i de nästföljande rubrikerna upp vilka 

olika teorier som finns att tillgå vid segmentering av marknader eller kundgrupper. 

 

Eftersom långsiktighet och kundanpassning är begrepp som blivit alltmer viktiga inom 

marknadsföring, fastighetsmäklarbranschen inget undantag, valde vi också att förklara 

skillnaden mellan transaktions- respektive relationsmarknadsföring. Här syftar den senare till 

att fokusera mer på kundens behov istället för den faktiska produkten eller tjänsten.  

CRM, Customer Relationship Management, är en term som hörs allt oftare inom modern 

marknadsföring. Här försöker man genom datorstödd teknik ytterligare förfina erbjudandena 

gentemot sina kunder. CRM fungerar som ett instrument för att skräddarsy marknadsföringen 

mot den enskilde kunden. Tekniken möjliggör alltså att ta relationsmarknadsföringen till 

ytterligare en nivå. 

  

Vi avslutade teoriavsnittet i vår uppsats med en beskrivning av varumärkets innebörd och 

betydelse. Eftersom varumärket blir allt mer viktigt även inom mäklarvärlden ville vi behandla 

utvalda teorier kring varumärkesuppbyggnad. Då varumärket kan förmedla en mängd 

information och känslor - både positiva och negativa - ansåg vi det var av stort vikt att ge detta 

ämne ett betydande utrymme i teoridelen av vår uppsats. 
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4. Empiri  
 

Vår empiri består av fyra kvalitativa intervjuer med aktiva inom fastighetsmäklarbranschen. 

Vi utförde tre intervjuer hos olika fastighetsmäklarkontor samt en intervju med ansvarig för 

bostadsbilagan vid Uppsalas största morgontidning, Upsala Nya Tidning. Vår ambition var 

att välja tre mäklarföretag med olika storlek och typer av inriktning eller specialiteter. 

Kortfattat kan de beskrivas som två mindre företag som nischat sig demografiskt respektive 

geografiskt samt ett större företag som inte tillämpar nischmarknadsföring. Vi gjorde urvalen 

med utgångspunkt att dels få en så heltäckande och rättvis bild av mäklarbranschen som 

möjligt och dels få en insikt i hur företag med olika strategier arbetar med marknadsföring. 

Tanken med att också intervjua en tidningsanställd var att denna skulle kunna bidra med en 

objektiv helhetsbild av marknaden. 
 

4.1 Intervju Lars Mathlin, Upsala Nya Tidning 

 

Upsala Nya Tidning är Uppsalas största morgontidning. För tre år sedan skapades en 

tidningsbilaga som kallas UNT Bostad. Vi träffar tidningens branschansvarige Lars Mathlin 

som har stor erfarenhet av mäklarnas annonsering på orten. Detta är en tematidning om 

bostäder och innehåller olika bostadsrelaterade reportage och nyheter. En mycket stor del av 

tidningen består av mäklarannonser, framför allt objektsannonser. 

 

UNT Bostad har funnits i cirka tre år och når idag ungefär 87 000 hushåll i Uppsalatrakten. I 

tidningen annonserar både stora och små mäklare – såväl rikstäckande kedjor och stora lokala 

företag som mindre fåmansföretag. En del av dessa bokar upp sig på årsbasis för att säkra upp 

de attraktivaste annonsplatserna i tidningen. Även andra mäklarföretag, som inte gör sin 

bostadsannonsering genom UNT, väljer att använda tidningen för profilannonser. Dessa 

mäklarfirmor har sina objektsannonser i en gemensamt ägd bostadstidning. Dennas utförande 

liknar UNT Bostad till stor del. 

 

Lars Mathlin framför med bestämdhet att dagens mäklarannons i princip endast har ett syfte, 

att locka till sig säljare till firmorna. Detta oavsett om annonsen innehåller objekt till salu – och 

egentligen riktar sig till köpare. Annonserna handlar om att visa upp sig och skylta med vilka 

vackra bostadspresentationer man producerar. Han menar att de aktiva köparna söker sig till 

internet, och då främst hemnet, där ett komplett och välsorterat utbud finns tillhandahållet. 

 

Anledningen till att bostadstidningar är så populära idag förklarar Mathlin med att boende och 

inredning vuxit enormt som trend de senaste åren. I Uppsala är allmännyttan också relativt liten 

och folk äger sitt boende i större utsträckning än i övriga landet, vilket bidrar till ett större 
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intresse för bostadsfrågor. Det finns också ett utbrett intresse av att hänga med i 

prisutvecklingen inom sitt eget bostadsområde, oavsett om man går i säljtankar eller inte. ”Det 

är alltid spännande att se vad grannen sålt för”, säger Lars Mathlin. Eftersom UNT Bostad inte 

bara innehåller bostadsannonser, utan också redaktionellt material i form av olika nyheter och 

reportage delas tidningen ut till samtliga hushåll i Uppsala, även de som avsagt sig reklam, då 

den klassas som samhällsinformation. 

En annan orsak till att tidningsannonsen fortfarande står stadigt kan enligt Lars Mathlin vara 

att konkurrensen ökat i och med att fler bostadstidningar dykt upp på marknaden. Detta har 

lett till prispress på annonskostnaderna vilket bidragit till att det nu annonseras mer än 

någonsin tidigare. 

 

På frågan om hur bostadsannonsen utvecklats sedan 15 år tillbaka berättar Lars om en väldig 

utveckling. För ungefär 15 år sedan var majoriteten av annonserna små, svartvita och tråkiga. 

Bilder, i den utsträckning de användes, bestod av svartvita foton, oftast med dålig kvalitet.  

Han minns dock när han kom i kontakt med en nyetablerad fastighetsmäklare som skulle införa 

annonser i UNT. Lars Mathlin föreslog då att de skulle satsa på uteslutande färgannonser för 

företaget, för att på så sätt markant skilja sig från konkurrenterna. Trots att dessa var betydligt 

dyrare än det svartvita alternativet. Detta blev början på ett paradigmskifte i UNT 

annonshistoria; plötsligt skulle alla ha färgannonser! Lars beskriver det hela som en mycket 

lukrativ situation för tidningen. 

 

Det utmärkande för dagens annonser är framförallt den betydligt högre kvaliteten på 

fotografier och språket i annonserna. Företagen har blivit alltmer medvetna om vikten av att 

presentera sig professionellt och snyggt. I och med trenden med homestyling visas ofta 

sparsamt möblerade och ytskiktsrenoverade bostäder med sober färgsättning. ”Istället för att 

visa en översikt över vardagsrummet kanske man tar en makrobild på en snygg fruktskål 

istället”, förklarar Lars. 

 

Lars Mathlin anser dock att dagens mäklarföretag inte arbetar med varumärkesstärkande 

åtgärder i tillräckligt stor utsträckning. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

”Jämfört med tidigare så ser vi en skillnad, men min starka 

uppfattning är att företagen borde jobba mycket mer med 

profilering. Fortfarande är annonserna väldigt lika varandra och 

majoriteten visar bara en tråkig, grå husfasad. Företagen måste 

våga sticka ut och visa vad just deras firma står för! Vilka är er 

målgrupp?”    

 

/ Lars Mathlin, Upsala Nya Tidning 
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Han menar vidare att eftersom mäklartjänsterna till sin natur är ganska homogena måste 

företagen våga ta till nya, fräscha grepp för att sticka ut från mängden. Enligt hans åsikt finns 

det några firmor i Uppsala som är duktiga på det; det kan handla om att ständigt annonsera på 

samma plats i tidningen eller i form av en annons utformad som en post-it-lapp klistrad på 

framsidan av huvudtidningen, som faktiskt en firma återkommande gör. 

 

Något som Lars Mathlin tror väldigt starkt på är mer riktad marknadsföring i form av 

nischmarknadsföring. Här framhåller han de företag i Uppsala som ”rutat in” sina respektive 

stadsdelar som goda exempel. Genom att profilera sig på detta sätt stärker företaget sin 

position inom sitt område och tillskrivs därmed expertkunskap. Ett annat företag har profilerat 

sig som stark inom attraktiva områden genom att helt sonika lägga beslag på sloganen 

”Specialiserade på attraktiva områden”. Lars talar här också om paketerade reklamlösningar, 

vilket exempelvis kan innebära skräddarsydda annonsutskick riktat enbart till en viss stadsdel, 

bostadsområde, gata, eller till och med utvalda personer. ”Tyvärr är sådana lösningar 

sällsynta”, säger Lars. Han talar om en följa-john-mentalitet inom mäklarkåren där ingen vågar 

ta det första steget mot förnyelse av marknadsföringen, utan de traditionella, beprövade 

metoderna används alltjämt. Han förklarar denna inställning med att många beslutsfattare inom 

mäklarföretagen i staden är upp till åren och kanske närmar sig pension. Lars tror att många 

tänker: ”Jag ska ändå gå i pension snart – det där får nästa generation ta hand om. Jag kör på 

säkra kort!”. 

 

En annan möjlighet att utveckla tidningsannonsen vore att försöka nå rätt målgrupp på 

smartare sätt genom att bland annat placera annonserna mer strategiskt. De allt mer populära 

utlandsbostäderna bör kanske inte placeras ihop med de traditionella bostadsannonserna, utan 

gör sig förmodligen bättre bland resesidorna i tidningen, som läses av just den rätta 

målgruppen. ”Resesidorna är typiskt sådana sidor som inte läses av alla, men de som gör det är 

ofta en hängiven grupp som säkerligen vore mottagliga för sådana annonser”, menar Lars 

Mathlin. 

 

Lars avslutar intervjun med att betona att den tryckta bostadsannonsen fortfarande behövs. 

Papperstidningen är lätt att ta till sig och faktum är ju att det inte är de som aktivt söker bostad 

som är våra huvudsakliga läsare. Mäklarnas huvudsyfte med sina annonser är som sagt inte att 

nå köparna – utan det viktiga för dem är att nå nya kunder, det vill säga tänkbara säljare. 
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4.2 Intervju Fastighetsmäklare A 

 

Mäklarföretag A är en lite mindre firma belägen mitt i centrala Uppsala. Respondenten vi 

intervjuar har varit med i fastighetsmäklarbranschen sedan flera decennier och anser sig 

själv vara senior. Vi väljer att kalla honom Rolf. Tidigare var Rolf ordförande för en 

nationell mäklarkedja. Den fristående mäklarfirma som han idag driver bildade han 

tillsammans med sin son för cirka tretton år sedan. Idag består företaget av tre anställda och 

de har i dagsläget inte någon ambition att bli större än så. Man förmedlar mestadels villor 

och bostadsrätter men det finns även en specialkompetens inom gårds- och 

lantbruksfastigheter. 

 

Företaget marknadsför sig idag främst genom ortens största morgontidning, Upsala Nya 

Tidning, samt Uppsalatidningen som kommer ut en gång i veckan. I övrigt förekommer även 

viss direktreklam, då främst genom så kallad ibladning i Upplands Nyheter, som utkommer en 

gång per vecka, och främst ges ut till de som bor på landsbygden i Uppland. Tidigare har man 

även provat på reklam på bussar och tevereklam. 

 

På frågan om hur de arbetade med tidningsannonser för cirka 15 år sedan menar han att 

tidsaspekten skiljde sig mycket vid beställning av tidningstryck. Förr kunde de bestämma dagen 

innan tryckning vad de ville ha med i tidningen, medan det idag är mycket mer planering kring 

det hela och man skickar över materialet till tidningarna på tisdagar eller onsdagar för 

publicering på lördagen. När det gäller tidningsannonsernas utformning skiljde de sig väldigt 

mycket från dagens annonser. Bland annat var annonserna alltid svartvita och innehöll då 

endast text, så när som på företagets logotyp. Idag har de allra flesta mäklare prydliga 

färgannonser i snyggt utförande. 

 

Vidare menar Rolf att dagens tidningsannonsering har utvecklats till att bli mer och mer 

profilerande. När han en gång i tiden började som mäklare rådde en helt annan situation i 

branschen. Då hade mäklarna en mer bekväm sits och det var bara för kunderna att rätta sig 

efter mäklaren. Tidningsannonserna var likformiga och tråkiga, och det fanns inte samma 

konkurrenssituation som man idag talar om. Dagens konkurrens gör att det nu för tiden 

ständigt krävs ett nytänkande hos dem och de måste vara bättre än konkurrenterna för att 

kunna lyckas bra. De måste skilja sig från mängden på något sätt. 

 

Rolf tror på internet i framtiden och att tidningsannonsen kommer få en betydligt mindre roll. 

Han menar dock att om det är ett speciellt objekt man vill föra fram lite extra så finns större 

möjligheter hos tidningsannonsen. På internet visas objekten mer homogent och i listor. Han 

påpekar att det är viktigt med kontinuitet i tidningsannonseringen och dessa profilerande 

budskap skall mer eller mindre ”bankas in” hos kunderna. 
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I och med att det har dykt upp fler bostadstidningar, som inrymmer bostadsannonser, har 

konkurrensen ökat mellan dessa. Detta har bidragit till att priserna har pressats på 

bostadsannonsering för mäklarna. En annan anledning till att intresset kring bostadsbilagor är 

så starkt idag kan enligt Rolf vara att man vill hålla sig ajour om hur mycket grannen får betalt 

för sitt boende eller vilka som säljer och köper et cetera. 

 

Företaget är, som tidigare nämnts, väl medvetna om att det är viktigt att sticka ut jämfört med 

konkurrenterna. Ett intressant grepp är att de använder sig av en viss riktad marknadsföring till 

en specifik nisch. De för fram budskapet ”Oss seniorer emellan!” som syftar till att vända sig 

mot en äldre målgrupp. De anser sig alltså själva vara seniorer och menar att de talar ”samma 

språk” som sina likasinnade. Meningen är att dessa äldre kunder lättare skall ta till sig deras 

erbjudande. Han tror att det är lite svårare för en ung mäklare att föra fram sitt budskap till 

dessa seniorer. Även om Rolf tydligt framför att han på intet sätt vill kritisera den allt yngre 

mäklarkåren menar han på att det åtminstone finns en föreställning att dagens bostadsaffärer 

ska ske blixtsnabbt och tryggheten som tidigare förknippades med mäklaren inte är lika 

självklar idag. Eftersom alla tre inom företaget är vana med att arbeta med objekt som lite mer 

svårsålda – på grund av storlek, läge eller pris – och många av deras nya kunder kommer från 

rekommendationer kändes profilering som det ”lugna och trygga” alternativet helt naturligt. 

Rolf poängterar samtidigt här faran med profilering för profilerings skull. ”Man kan inte bara 

plocka en gimmick och försöka göra det till sin grej”, förklarar han. Väljer man att starta en 

kampanj ska denna vara väl underbyggd i kunskap hos de anställda och dessutom krävs ett 

långsiktigt arbete. Man bör enträget bearbeta kunderna med dessa kampanjer så att budskapet 

växer fram i kundernas medvetande. Rätt timing är A och O, man kan kanske inte köra på med 

samma gamla kampanj år ut och år in. Det gäller att komma på nya infallsvinklar. 

 

Rolf bekräftar också uppgifterna vi fick från intervjun med UNT om att tidningsannonsens 

primära syfte idag är att locka till sig säljkunder. Det handlar alltså om att visa ”Här är vi! Vi är 

aktiva och här är våra fina objekt!” Han skräder dock inte orden vad gäller tidningsannonsens 

framtid. ”Om ett antal år kommer all objektsmarknadsföring vara förpassad till internet”, 

hävdar Rolf. Han är medveten om att den aktiva köparen redan idag använder hemnet – något 

som ofta visar sig på visningarna där spekulanterna ofta är otroligt pålästa. Den största 

anledningen till att tidningsannonsen fortfarande är så stark förklarar Rolf med att säljarna 

förväntar sig en tidningsannons. Idag är det i princip omöjligt att få en kund att gå med på att 

avstå tidningsannonsen: ”Den diskussionen tar du bara inte!”, utbrister Rolf.  

 

Vad gäller deras nischkampanj ”Oss seniorer emellan!” avslutar Rolf med att säga att det 

slutgiltiga utfallet är för tidigt att avläsa, men helt klart att den haft en positiv effekt och han är 
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övertygad om att denna typ av riktad marknadsföring är att räkna med i framtiden – speciellt 

för de lite mindre firmorna som måste skilja sig från de stora jättarna. 

 

4.3 Intervju Fastighetsmäklare B 
 

Vi träffar Fredrik, marknadschef hos Mäklarföretag B, i en av företagets lokaler i Uppsala. 

Totalt har företaget kontor på tre adresser i staden och just detta kontor, i en 1800-talsvilla 

på en lite exklusivare adress i Uppsala, är deras senaste etablering. Fredrik har jobbat i 

företaget sedan 2001 och fick titeln marknadschef under 2004. Mäklarföretag B grundades i 

Uppsala 1996 och hade initialt endast ett kontor, vilket låg i stadsdelen Fålhagen. Företaget 

växte sig snabbt stora på orten och är idag ett av Uppsalas största mäklarföretag. Totalt är 

de 37 anställda i Uppsala. Företaget har också ett tiotal anställda på sitt stockholmskontor.     

 

Företaget skiljer sig från fastighetsmäklare A, som främst annonserar genom ortens 

lokaltidning, och annonserar istället i deras egen bostadstidning, Bostadsguiden, som de äger 

tillsammans med bland annat Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. Förutom 

objektsannonsering i bostadstidningen profilannonserar företaget också genom direktreklam, 

bussreklam, olika typer av sponsring samt annonsering i tidningar. Ägarna av bostadstidningen, 

där Fastighetsmäklare B är delägare, har en överenskommelse att all objektannonsering skall 

göras i denna bostadstidning – bortsett från detta är företagen fria att profilannonsera som de 

vill genom andra medier. Detta för att trygga tidningens styrka. 

 

Även om Fredrik inte varit anställd inom företaget mer än sju år, är han som marknadschef väl 

införstådd i hur företagets annonseringsprocedur såg ut för tolv år sedan, då företaget 

grundades. På den tiden arbetade företaget mycket med enkla radannonser som publicerades i 

Upsala Nya Tidning. Efter en tid när foton blev allt vanligare minns Fredrik hur mäklarna 

brukade fotografera bostäderna med polaroidkamera för att sedan, väl tillbaka på kontoret, 

skanna bilderna till digitalt format. Idag har företaget egen anställd fotograf som fotograferar 

bostäderna med digital systemkamera. Annonserna utformar företaget själva genom en 

webbmodul som tillåter att mäklaren editerar och redigerar det slutgiltiga utseende på 

tidningsannonsen direkt i sin egen dator. 

 

Även om de tekniska och utseendemässiga aspekterna kring tidningsannonsen utvecklats 

mycket på tio år har dessa enligt Fredrik i mångt och mycket egentligen haft samma upplägg 

hela tiden: Tidningsannonsen används oftast för att så inbjudande som möjligt presentera olika 

bostäder. Trots detta säger Fredrik att det enda syfte och funktion som denna fyller idag är 

profilering. Företaget är mycket väl medvetet om att köparna idag använder andra vägar för att 

finna sina bostäder – och detta stavas ”hemnet”. Den enda egentliga anledningen till att 

objekten har en så övervägande stor del av företags totala annonsutrymme är på grund av att 
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säljarna fortfarande förväntar sig en tryckt tidningsannons. Precis som Fastighetsmäklare A 

påpekade, säger också Fredrik att så länge andra mäklarföretag erbjuder tidningsannons är 

samtliga företag mer eller mindre tvingade att erbjuda detta. Även om Fredrik under en längre 

tid sett en tendens mot att internet kommer bli den naturliga plattformen för 

objektsannonsering ser han i dagsläget inte hur företaget skulle kunna sluta med 

bostadsförsäljning i tryckt format. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Även om majoriteten av Mäklarföretag B:s tidningsannonser är objektsannonser har företaget 

insett värdet av olika varumärkesstärkande åtgärder. Ett exempel på detta är när företaget 

införde något de kallar ”Accepterat pris”. Idén kom till då UNT gjorde en undersökning av 

korrelationen mellan utgångs- respektive slutspris vid ett antal försäljningar hos Uppsalas 

mäklarfirmor. Det visade sig då att just Mäklarföretag B hade störst differens mellan 

utgångspriset och det slutgiltiga försäljningspriset. Något som Fredrik förklarar med att de 

främst förmedlar bostäder i mer attraktiva områden, vilka är svårare att prissätta korrekt. För 

att komma till bukt med problemet infördes alltså ”Accepterat pris”, vilket innebär att objekten 

företaget förmedlar alltid har ett utgångspris som säljaren är villig att sälja för. Fredrik berättar 

att konceptet blev väldigt framgångsrikt och kort därefter följde mer eller mindre samtliga 

mäklarföretag i staden efter och idag finns knappt problemet med så kallade lockpriser i 

Uppsala.  

 

Vid öppnande av företagets stockholmskontor våren 2007 försökte firman lansera idén med 

Accepterat pris även där. En tvåa på Odengatan värderad till cirka tre miljoner annonserades ut 

med texten ”Lockpris 1 kr/bud”. Detta för att skapa debatt och uppmärksamma problemet, 

som är än mer utbrett i huvudstaden än i Uppsala. Även om försöket inte resulterade i 

lockprisernas upphörande, bidrog ändå annonsen till stor uppmärksamhet och samtidigt god 

PR för Mäklarfirma B.  

 

Förutom ”Accepterat pris” arbetar företaget också med mera annorlunda varumärkesstärkande 

åtgärder. Nyligen startade företaget ett eget fotbollslag (!) som återfinns i division sju. Laget 

tränas av före detta landslagsspelaren Johan Mjällby och som lagkapten återfinns före detta 

AIK-spelaren Ola Andersson. Fredrik kommenterar detta som ”en väldigt kul grej!”, men 

samtidigt medger han att det självklart finns en varumärkesstrategi bakom det hela. 

Spelarbussen är exempelvis en gammal brittiskt dubbeldäckare ommålad i silver med företagets 

”Skulle hela mäklarkåren bestämma sig för att sluta med tryckta 

bostadsannonser så skulle vi sälja lika mycket ändå.”    

 

/ Fredrik, Mäklarfirma B 
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logotyp i stort tryck längs långsidan. Företaget annonserar också lagets kommande matcher 

och exponerar därmed även företagets varumärke. 

 

På frågan om företaget arbetar med någon form av nischad marknadsföring via en riktad kanal 

eller mot ett visst kundsegment svarar Fredrik att företaget inte gör det och inte heller har 

några planer på det. De anser sig så starka på orten att de inte sett något behov av att nischa in 

sig hos en snävare kundkrets. Deras slogan ”Specialiserade på attraktiva områden” och deras 

lite modernare framtoning har, enligt Fredrik själv, gett företaget ”ett lite hippt rykte” som 

säkerligen bidrar till många affärer. Företagets slogan ger visserligen sken av en viss 

nischmarknadsföring – mot attraktiva bostäder – men i praktiken förmedlar företaget alla typer 

av bostäder. ”Om du själv anser att din bostad är attraktiv, så visst, vi hjälper gärna till!”, säger 

Fredrik. I samband med frågorna kring nischmarknadsföring nämner Fredrik ett dåligt exempel 

på försök till profilering: Han såg en gång en mindre mäklarfirma i Uppsala som profilerade sig 

med sloganen ”Nischade på alla områden”. Fredrik menar att han har väldigt svårt att tro att 

denna lilla firma verkligen lever upp det tunga löftet som sloganen utlovar. Dessutom 

förekommer per definition ingen nischning hos ett företag som siktar på hela marknaden. 

 

Förutom nämnda varumärkesstärkande åtgärder har företaget också ytterligare nya saker på 

gång. När vi frågar vad den nya marknadsföringen handlar om blir Fredrik dock mer 

hemlighetsfull och bemöter frågan med ett litet skratt och avböjer sedan vänligt att besvara den 

känsliga frågan. 

 

4.4 Intervju Fastighetsmäklare C 

 

Mäklarfirma C återfinns i sobra lokaler i en av de centrala stadsdelarna i Uppsala. VD och 

huvudägare är Krister som drivit firman i sitt eget namn sedan 1997 och idag är de tre 

anställda inom företaget, varav två är aktiva fastighetsmäklare. Krister har arbetat som 

fastighetsmäklare sedan 1990. 

 

Företaget marknadsför sig genom annonser i UNT:s bostadsbilaga, sin egen hemsida, hemnet, 

Bovision, radioreklam samt profilering i företagstidningar. Deras främsta marknadsföringskanal 

är genom bostadsbilagan UNT Bostad som utkommer varje lördagsmorgon. I den tidningen 

har Mäklarfirma C årsprenumeration på ett visst utrymme på en specifik sida. Strategin bakom 

denna ständiga placering förklarar Krister som väl uttänkt. Han vill synas kontinuerligt på en 

bra annonsplats vecka efter vecka och på detta sätt öka människors medvetenhet om företaget. 

Att dessutom annonsera på en sida med redaktionellt innehåll har enligt undersökningar visat 

locka fler läsare av annonserna. Krister säger sig vara väldigt nöjd med sin annonsplats och 



33 

 

tillägger att man inte vill vara en av de många småfirmor vars annonser fyller de tre sista 

sidorna i tidningen. Då riskerar man att försvinna i mängden och förbli anonym. 

 

När Krister grundade sitt företag minns han att annonseringsutförandet såg helt annorlunda ut 

jämfört med idag. Även om radannonser med endast text förekom ibland, minns han att han i 

tidigt stadium försökte införa fotografier i sina annonser. Dessa var svartvita ända fram till 

slutet på nittiotalet då fyrfärgsannonser slog igenom på allvar. Idag är färg en självklarhet och 

Mäklarfirma C säger sig lägga stor vikt på utformningen av sina egna tidningsannonser. 

Eftersom dagens bostadsannonser enligt Krister till uteslutande del egentligen handlar om 

varumärkesprofilering är det också detta som styr hur annonserna ser ut. ”Det är viktigt att 

våra annonser speglar de värderingar och kvaliteter som vårt företag står för”, säger Krister. 

Krister säger att redan idag använder i princip alla köpare hemnet för att hitta sina framtida 

bostäder. Den tryckta objektsannonsen får enligt honom en allt svagare betydelse, och fungerar 

egentligen mest som en påminnelse för objekt som redan hittats på hemnet. Vartefter nya 

generationer bostadsköpare växer upp är Krister övertygad om att den tryckta 

bostadsannonsen helt kommer att försvinna. Då kommer varumärkesprofilering tillämpas 

uteslutande på det utrymme som tidigare använts för exponering av bostäderna. ”Då gäller det 

att annonsera smart!”, säger Krister och syftar på att företagen kommer behöva anstränga sig 

mer för att sticka ut. Här anser sig Mäklarfirma C redan ligga långt framme. Under en längre 

tid har de successivt låtit varumärkesprofilering ta över mer av det totala annonsutrymmet. 

Som sin stora konkurrensfördel framhäver de sin starka lokalkännedom och att de själva bor i 

stadsdelarna där de förmedlar bostäder. De har också framhållit det faktum att de är en mindre 

mäklarfirma som en styrka; de menar på att de har lägre omkostnader och därmed kan erbjuda 

lägre provisionsarvode än de större konkurrenterna. Andra mervärden de framfört i sina 

tidningsannonser är att de också kan vara mer personliga i sitt engagemang i och med att de är 

mindre. Att förmedla en modern och seriös känsla är också något som firman försöker göra 

genom att utforma sina annonser på rätt sätt. De vill absolut inte få en lågbudgetstämpel över 

sig. ”Det får inte bli Galne Gunnar över allting!”, utbrister Krister. 

 

På frågan om varför bostadsbilagor är så populära idag svarar Krister att gemene man alltid 

varit nyfikna på vad bostäder i sin omgivning säljs för. Han tror inte att det är något nytt 

fenomen, men en sak som idag anses allt viktigare är att ha ett så kallat ”fint hem” med allt vad 

det innebär. Alla bostäder ska vara drömbostäder, även om du just flyttat hemifrån ska allt vara 

perfekt. 

 

Nischstrategin har alltid funnits inom företaget så tillvida att de specialiserat sig på en mindre 

del av Uppsala. Detta är en modell som Krister säger sig trivas väldigt bra med då det 

genererar ett jämnt kundflöde. Just styrkan med att känna till vissa områden väl är också något 
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som Krister märkt uppskattas bland kunderna. Här har företaget alltså en klar konkurrensfördel 

mot andra mäklarföretag i Uppsala. 

 

Vi frågar också Krister om hans syn på avancerade kunddatabaser (CRM) för anpassning av 

erbjudande på individbasis. Han känner till ett antal dataprogram som finns för detta syfte, men 

anser att tekniken inte är tillräckligt utvecklad för att det ska vara intressant i dagsläget. Den 

främsta invändningen han har mot CRM är risken med felriktade erbjudanden som i värsta fall 

också kan skada det egna varumärket. Krister exemplifierar med spammejl och reklam via 

SMS som är svåra för kunden att undvika. Han vill inte vara den mäklaren som bombarderar 

sina kunder eller potentiella kunder med oönskad reklam. Samtidigt som han idag anser att 

nackdelarna överväger fördelarna med denna typ av teknik, tror han absolut att det finns goda 

möjligheter för CRM i framtiden – förutsatt att det används med förstånd. 
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5. Analys 
 
Vi redogör här kopplingar mellan våra valda teorier och vår insamlade empiri. Genom 

analys av dessa ämnar vi också besvara våra frågeställningar och därmed uppnå syftet med 

vår uppsats. 

 

5.1 Tidningsannonsens utveckling och framtid 

 

Samtliga respondenter vi intervjuat – alla mäklare och även tidningsrepresentanten – ger i stort 

sett en likartad beskrivning av hur tidningsannonserna såg ut för cirka 10 till 15 år sedan. Till 

en början bestod tidningsannonsen endast av trista radannonser utan några bilder. Dessa 

utvecklades sedan med svartvita fotografier på objekten, för att senare presenteras i färg. 

 

Bostadsbilagorna är idag starkare än någonsin. Detta beror enligt respondenterna på flera 

orsaker. Idag är intresset för inredning och bostäder mycket stort. Det är helt enkelt inne med 

boende och ämnet diskuteras och tas upp flitigt i media, detta märks inte minst genom det stora 

utbudet av olika inredningsprogram på teve. Vi tror att denna trend med stort bostadsintresse 

kanske har nått sin toppnivå just nu och inom en snar framtid kommer detta intresse att avta i 

viss mån. Men samtidigt är vi övertygade att bostadsintresset kommer stå sig fortsatt starkt i 

Sverige. En starkt bidragande anledning till detta tror vi är att marknadspriserna på bostäder 

idag är betydligt högre än tidigare och därmed är folk beredda att investera mer i sina redan 

värdefulla hem.  

 

I dagsläget domineras fortfarande mäklarnas tidningsannonser av just objekten de förmedlar. 

Den tydligaste förändringen från tidigare är hur dessa presenteras: Idag läggs betydligt större 

möda på att producera representativa annonser som inte bara visar ett attraktivt boende – utan 

också visar företagets varumärke från sin bästa sida. Alla vi intervjuat ger här en totalt 

samstämmig bild av vad tidningsannonsen används till idag – vilket inte är att sälja bostäder. 

Bostadsannonsen i tidningsform har endast som funktion att verka varumärkesstärkande och 

locka säljkunder genom att visa att man är aktiv och att räkna med på marknaden. En klar 

majoritet av köparna söker redan idag sina bostäder genom internet. Vi är övertygade om att 

denna tendens kommer att fortsätta och förmodligen utvecklas allt snabbare. I takt med att 

internet blir en självklar del av varje svensks vardag kommer också alltfler söka sina framtida 

bostäder via denna kanal. 

 

För att återknyta till teoridelen kan nämnas att detta är en utveckling som tidigare uppsatser i 

viss mån berört där samma trend också påvisats. Fastighetsmäklarna vi intervjuat använder 

tidningsannonsen som en arena för att kontinuerligt inarbeta de värderingar och idéer som just 
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deras företag står för. Dessa strategier kan översättas till David Aakers varumärkesidentitet 

där företagen alltså arbetar för att förmedla värden och egenskaper som de vill associeras med. 

Eftersom mäklartjänsten idag till stor del är homogen, alltså att företagens erbjudanden inte 

skiljer sig så mycket från varandra, saknar många av företagen det som Franzén (2002) 

beskriver som Unique Selling Proposition (USP). På grund av avsaknaden av ett unikt 

erbjudande försöker mäklarföretagen istället anspela på emotionella faktorer som kan påverka 

kundernas köpbeslut. Genom att använda Franzéns (2002) Emotional Selling Propositions 

(ESP) försöker alltså företagen muta in sina egna specialkompetenser i en annars ganska 

likformig marknadsplats. Ett tydligt exempel på ESP såg vi hos Mäklarfirma A med sin slogan 

”Oss seniorer emellan!” vill anspela på trygghet, lugn och erfarenhet som sina emotionella 

värden. 

 

Tidningsannonsen är till sin natur mer statisk jämfört med vad internet är. Tidningen erbjuder 

ingen form av individanpassning, utan varje erbjudande presenteras likadant för samtliga läsare. 

Mediet saknar effektiv sök- och sorteringsfunktion och därmed försvåras bostadssökande 

väsentligt. Genom internet öppnas stora möjligheter för individanpassning av erbjudandena, då 

främst genom så kallat Customer Relationship Management (CRM). Här kan mäklarfirmorna 

lätt lagra information om både köpare och säljare och utefter olika segmenteringsvariabler rikta 

rätt budskap till rätt person. Som Osarenkhoe och Bennani (2007) skriver handlar också CRM 

i stor utsträckning att behålla kunder snarare än att jaga nya. CRM kan alltså fungera som ett 

kraftfullt instrument för att erbjuda befintliga kunder individanpassade erbjudanden och service 

som tilltalar dessa. CRM har enligt oss stor potential att vara till förtjänst både för 

mäklarföretagen och för deras kunder, där rätt ansträngning riktas åt rätt håll. I och med att 

bostadsannonsen successivt övergår mot internet bör mäklarfirmorna som vill gå i bräschen 

utnyttja möjligheterna som denna teknologi erbjuder. 

 

Franzén (2002) talar om kontinuitet och enhetlighet som viktiga faktorer vid byggandet av 

starka varumärken. Detta är termer som våra respondenter också lyfter fram som betydelsefulla 

i deras strategiska arbete med annonsering. Även om tidningsannonserna består av ständigt nya 

objekt betonar de mäklarföretag vi intervjuat vikten av att utforma annonserna enhetligt så att 

annonsen kommunicerar den profil och de värderingar som företagen vill associeras med. Vi 

tror att dessa typer av strategiska annonser kommer bli än mer viktiga i framtiden då 

tidningsannonsen kommer ha en ännu mer profilerande roll än vad den har idag. 

 
 

5.2 Varumärkesstärkande strategier 

 

Som vi tidigare nämnt används den trycka bostadsannonsen främst som varumärkesstärkare, 

men det finns också mer specifika åtgärder för att bygga ett starkt varumärke. Det gäller att 
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sticka ut och skilja sig från konkurrenternas erbjudanden. Man bör försöka hitta mervärden 

som kunderna värderar högt och attraheras till. Dessa värden bör man lyfta fram i sin 

annonsering. Som vår empiri visar bestod mäklarnas tidningsannonser tidigare i stort sett 

enbart av bostadsannonser sida efter sida. Respondenterna talar idag om en utveckling som 

successivt går mot en marknadsföring som betonar företagens egna profiler och deras 

kärnvärden. Det som David Aaker kallas kärnvarumärkesidentitet – de bestående värderingar 

och kvaliteter som varumärket signalerar – kommer alltså i framtiden att spela en allt större roll 

i tidningsannonsen. Upsala Nya Tidning anser dock att denna förändring går alltför långsamt 

och att mer resurser bör läggas på varumärkesstärkande åtgärder. Mäklarföretag B menar 

däremot att detta inte är helt okomplicerat i verkligheten då dagens säljare mer eller mindre 

kräver att deras bostäder exponeras i tidningarna. 

 

Melin (1999) talar om varumärket som garant och riskreducerare. Ett företag som innehar ett 

starkt varumärke har en stor fördel gentemot sina konkurrenter. Kunderna väljer gärna att 

reducera sin upplevda ekonomiska risk genom att välja det kända varumärket framför det 

mindre kända. Att kontinuerligt exponera sitt varumärke genom exempelvis annonser i 

tidningar bidrar till att öka kunders medvetande om företaget.  Det större företaget har ofta 

större möjligheter att synas, då de har större ekonomiska resurser för marknadsföringsarbete. 

Vi tror att faktorn upplevd kvalitet har stor betydelse för ett företags expansion. Mäklarföretag 

B har exempelvis uppnått en mycket stark position i Uppsala och vi tror att just storleken och 

kännedomen om dem generar affärer automatiskt.  

 

Som vi redan varit inne på tror vi att bostadsannonserna successivt kommer övergå till digital 

form. Vartefter det blir mer och mer naturligt för köparna att söka bostäder via internet 

kommer också kraven från säljarna på tidningsannons att avta. Vi tror inte att den tryckta 

bostadsannonsen helt kommer försvinna inom en snar framtid, men den kommer inte vara 

aktuell vid samtliga försäljningar. Som marknadschefen hos Mäklarföretag B menade: Så länge 

andra mäklarföretag erbjuder tidningsannonsen så kommer alla göra det. Här ser vi en tydlig 

följa-john-effekt bland fastighetsmäklarna i Uppsala. När denna utveckling får fart kommer 

tidningsannonsens roll förändras mot en tydligare profilerande roll. Redan idag säger de aktiva 

inom branschen att detta är tidningsannonsens enda syfte. Med den vetskapen tror vi att 

mäklarna kommer använda tidningsutrymmet mer effektivt och arbeta för att stärka sin profil. I 

en värld där varumärket blir allt viktigare är vi övertygade att det kommer krävas mer uttänkta 

marknadsföringsstrategier hos Uppsalas mäklarfirmor för att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter. De måste tänka till ordentligt för att positionera sig på rätt sätt. Detta har 

tidigare inte varit lika viktigt, i en något stelbent bransch. 

 

Våra respondenter talar också om att det finns ett bredd intresse hos allmänheten att hänga 

med i prisutvecklingen av bostäder. De menar att även om man varken går i köp- eller 
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säljtankar så finns ett stort intresse av att veta vad bostäder i det egna området säljs för. 

Genom att detta breda intresse finns läses också bostadsannonserna av så många fler än den 

”tilltänkta målgruppen”, det vill säga köparna. Vi ser detta fenomen som den enda egentliga 

anledningen till varför tidningsannonsen också i framtiden kanske bör bestå av objekt till salu. 

Om en bred läsargrupp kontinuerligt läser ett mäklarföretags annonser fungerar detta givetvis 

profilerande, då företaget arbetat in sitt varumärke hos mängder av potentiella säljare. 

 

Ett exempel på profilering ser vi hos Mäklarföretag A som i sin profilannonsering vänder sig 

till äldre personer då de själva är något äldre än genomsnittsmäklaren och dessutom har lång 

branscherfarenhet. Samtidigt nämner också denna mäklare faran med att försöka framhäva en 

styrka som kanske egentligen inte finns. Ska man profilannonsera att man besitter en viss 

egenskap är det av stor vikt att man kan leverera det man utlovar. Eftersom alla typer av 

profilering bidrar till det som Kotler (2005) kallar företagets Brand Equity - dess 

varumärkeskapital – genom uppfattad kvalitet, associationer et cetera bör dessa vara väl 

genomtänkta och utformas med ett långsiktigt perspektiv. Här kan också nämnas exemplet 

som marknadschefen hos Mäklarfirma B berättade om, nämligen den lilla firman som utgav sig 

för att vara ”nischade på alla områden”. Vi anser att om man ska nischa sig på något sätt så 

bör man göra det mot en smalt segment, vars behov man ser till att verkligen bemöta på rätt 

sätt, istället för att göra ett halvhjärtat försök att någorlunda tillfredställa alla. Att kalla sig 

”nischade på alla områden” anser vi är att förklä massmarknadsföring i en 

nischmarknadsföringskostym. Det hela påminner om när Henry Ford ska ha sagt att man kunde 

få en T-Ford ”i vilken färg som helst – så länge man valde svart” 55. 
 

5.3 Nischade tidningsannonser 

 

Lars Mathlin på UNT tror starkt på en alltmer riktad marknadsföring från mäklarföretagen i 

framtiden. Det finns flera olika sätt att nischa sitt erbjudande på och samtliga tre mäklarföretag 

vi intervjuat jobbar alla med skiljda sätt att rikta sina erbjudanden mot specifika grupper. Vi 

kan identifiera att Mäklarföretag A genom sin kampanj ”Oss seniorer emellan!” riktar sig mot 

en demografisk segmenterad grupp, det vill säga de äldre. Mäklarföretag B, med sin paroll 

”Specialiserade på attraktiva områden” säger sig i praktiken inte arbeta med 

nischmarknadsföring. Samtidigt säger marknadschefen på företaget att de ser sitt något 

”hippa” rykte som en tillgång. Här kan man alltså ana att målgruppen är en psykografiskt 

segmenterad kundgrupp. Mäklarföretag C å sin sida väljer att framhäva sin lokalkännedom som 

sin främsta styrka; det vill säga företaget riktar sig med ett visst geografiskt segment. I 

dagsläget tror vi att geografiskt nischade marknadsföringsstrategier inom 

fastighetsmäklarbranschen kan vara lämpliga och framgångsrika. Men i och med att 
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 http://www.thehenryford.org/exhibits/showroom/1908/model.t.html 
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internetanvändningen ökar, minskar också betydelsen av det lokala, fysiska kontoret. Vi tror 

därför att denna typ av nischstrategi eventuellt får mindre betydelse i framtiden.  

 

Våra intervjuer styrker teorin som Kotler framför om nischmarknadsföring, att det kan vara ett 

attraktivt val för ett mindre företag, med begränsade ekonomiska resurser. Mäklarföretag A 

och C, som båda är betydligt mindre än Mäklarföretag B, jobbar båda med en mer uttalat 

nischmarknadsföringsstrategi än den sistnämnda. Mäklarföretag B, som är ett Uppsalas största 

mäklarföretag, förmedlar objekt inom hela uppsalaområdet och har därmed inget att vinna på 

att nischa sig mot ett visst segment.  

 

Även om nischannonser som fokuserar på ett visst kundsegment kanske inte är att föredra för 

samtliga mäklarföretag, tror vi att tidningsannonser i framtiden kommer fokusera på företagens 

enskilda specialkompetenser. Som vi tidigare nämnt är fastighetsmäklarbranschen en relativt 

homogen bransch där företagens tjänsteerbjudande är likartade och därför kommer skillnaden 

dem emellan bli det som betonas i annonserna. Fastighetsmäklarlagen är under omarbetning 

och det troliga utfallet är att mäklarna kommer tillåtas sälja så kallade sidotjänster56. Idag 

anses det som förtroenderubbande verksamhet om mäklarna ägnar sig åt försäljning av 

exempelvis banklåne- eller försäkringstjänster. Skulle lagen ändras och förbudet hävas öppnas 

möjligheter för mäklarkontoren att differentiera sig mer från varandra och detta tror vi i sin tur 

skulle göra marknaden mer heterogen. I och med detta kommer varumärkesprofilering i 

tidningsannonserna bli ännu mer viktigt än vad det är idag. 
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 http://www.fastighetsmaklarnamnden.se/pdf/SOU_2008_6_Sammanfattning.pdf 
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6. Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel redovisar vi de slutsatser vi dragit efter utförandet av vår studie. 

Kapitlet inleds med diskussion kring våra slutsatser och avslutas med förslag till fortsatta 

studier inom ämnesområdet. 

 

6.1 Slutsats 

 

Den främsta slutsatsen vi dragit genom vår studie är att branschen verkar enig om att en 

förändring av tidningsannonsen kommer att ske inom en snar framtid. Samtliga respondenter vi 

talat med anser att varumärkesprofilering blir en allt viktigare del av företagets 

marknadsföringsarbete – tidningsannonsen är inget undantag. Redan idag säger man att 

objektsannonsen egentligen bara har ett syfte; att exponera varumärket och därmed locka till 

sig säljkunder, inte köpare. Köparna använder idag redan internet, och då främst hemnet, som 

verktyg för att finna sina framtida bostäder.  

 

Anledningen till att den traditionella, tryckta objektsannonsen fortfarande har sin starka 

ställning beror enligt vår studie på flera faktorer. Först och främst finns önskemålet, eller 

snarare kravet, hos säljarna att deras bostäder ska exponeras på detta sätt. Innan internets 

framväxt var tidningsannonsen den absolut främsta annonseringskanalen för bostäder och på 

grund av detta lever föreställningen om dess betydelse fortfarande kvar. Eftersom detta 

önskemål fortfarande finns hos säljarna är det svårt för mäklarföretagen att sluta använda 

tryckta bostadsannonser. Våra respondenter talar samstämmigt om en rädsla i branschen för att 

ta det första steget; man tror att kunderna då helt enkelt söker sig till en firma som fortfarande 

använder sig av tryckta objektsannonser. Samtidigt som denna stelbenthet i viss mån råder 

upplever vi ändå att tidningsannonsens betydelse håller på att revideras. Det finns en stark vilja 

hos mäklarbranschen att utnyttja kanalen för renodlat varumärkesstärkande arbete. Man talar 

också om ett generationsskifte; att det för yngre personer är självklart att utnyttja internet och 

att det för dem kommer falla sig naturligt att medverka till denna revolutionerande förändring – 

då bostadsannonsen byter mediekanal. 

 

Vår övertygelse är att mäklarföretagens tidningsannonser i framtiden alltmer uttalat kommer 

anspela på företagens mervärden framför de objekt som de för tillfället förmedlar. Dessa 

mervärden kommer med stor sannolikhet bli allt mer differentierade då mäklarföretagen idag 

lever under större konkurrenstryck än tidigare. Det gäller för företagen att sticka ut från sina 

konkurrenter. Om fastighetsmäklarlagen dessutom förändras till att mäklarna tillåts sälja 

sidotjänster tror vi att denna differentieringstrend accelererar än mer. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 

 

Vi har i vår uppsats visat på att utvecklingen av den tryckta tidningsannonsen går mot en 

alltmer varumärkesstärkande riktning. Ett förslag till framtida studier inom ämnesområdet 

skulle kunna vara att undersöka hur mäklarnas tidningsannonser bör utformas och placeras för 

att på bästa sätt stärka varumärket. 

 

Vi har i vår uppsats berört datorstödda kunddatabaser, CRM. Denna teknik är under 

utveckling och vi tror att den kan vara en avgörande framgångsfaktor för mäklarföretag i 

framtiden. Därför vore det intressant att se en studie som avhandlar hur fastighetsmäklare bör 

utnyttja den nya tekniken. Här kan empirin exempelvis bestå av intervjuer med utvecklare hos 

de två stora fastighetsmäklarsystemen Svensk FastighetsData och Capitex samt en studie av 

kundernas önskemål och behov. 

 

Även om vi i vår studie fått klara indikationer från vår empiri att köparna redan idag letar efter 

sina bostäder via internet, vore det intressant med en kvantitativ studie som kartlägger hur 

köparna verkligen letar efter bostäder. En kvantitativ studie likt denna hade kanske varit 

passande i vår studie, men på grund av vår begränsade tidsram fanns inte utrymme både för 

kvalitativa intervjuer med branschaktiva och en kvantitativ studie av kundernas behov. 
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