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Sammanfattning 

Vi anser att mäklartjänsten är föråldrad och erbjuder med få undantag, en och samma 
tjänst till alla kunder, den är inte anpassningsbar. Segmentering, positionering och 
differentiering i branschen är dessutom sparsam.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka dagens mäklartjänst med hjälp av 
segmenterings-, positionerings- och differentieringsteori för att se om det går att 
förbättra tjänsten och sättet företagen jobbar på.  
 
Problemfrågan vi ställer oss i detta arbete är om mäklarbranschen och dess tjänster är tillräckligt 
utvecklade ur ett segmenterings-, positionerings- och differentieringsperspektiv. Delfrågor som för 
oss uppstår är om det är möjligt att anpassa mäklartjänsten för att bättre överrensstämma med 
kundernas olika behov och varför detta i så fall inte görs.  
 
Vår empiriska studie baseras på en kvalitativ metod. Sju respondenter som är aktiva i 
mäklarbranschen under olika befattningar har intervjuats. 
 
Segmentering innebär utveckling av olika marknadsprogram för samma produkt eller 
tjänst så att den når olika kundsegment på marknaden (Szatek 2008). Skräddarsydda 
lösningar kommer att efterfrågas mer och mer i framtiden (Parment 2008, Sköld & 
Olofsson 2006). Differentiering sker när en produkt eller tjänst är unik och sticker ut 
från mängden, det vill säga konkurrenterna. Positionering innebär att man placerar 
tjänsten/produkten/varumärket i kundens medvetande (Kotler et. al. 2005). 
 
Uppsatsen pekar på att ytterst få mäklarföretag segmenterar sitt kunderbjudande efter 
olika kundsegment. Positioneringen är svag och det beror på att tjänsten är speciell 
och sällanköpt. Det gör att företagen oftast har samma grundpelare såsom trygghet 
och erfarenhet. Tjänsterna är väldigt lika enligt våra respondenter, företagen 
differentierar sig väldigt lite. Same-same säger en respondent. Branschen är dålig på att 
kommunicera vad den egentligen gör och vad som skiljer de olika. Ett annat problem i 
branschen är att nya produkter hos ett företag dyker upp hos en annan veckan efter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Förord 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter Claudia 
Wörmann, Mats Dahlström, Lars-Erik Nykvist, Christian Hjort, Michael 
Jungsen, Johan Willander och Mikael Manniche. Att ta sig tid till en intervju i 
deras hårt späckade tidsschema är en avgörande faktor till att detta arbete 
överhuvudtaget varit möjligt. 
  
Vi vill också tacka vår handledare Patrik Gottfridsson, våra klasskamrater och 
opponenter som hjälpt oss genom att dedikera sin värdefulla tid till att läsa, ge 
oss feedback och läsa igen. 
 
Vi författare vill dessutom tacka varandra för ett väl fungerande samarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är verkligen ingen vidare mening med att uppleva intressanta saker som översvämningar, 
om man inte får vara två om dem. Det är bra mycket trevligare att vara två. 

     /Nalle Puh 
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1. Inledning  

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund för vår uppsats. Vi förklarar hur vi har 
kommit fram till problemet. Vi för även en problemdiskussion för att skapa ett förstående för 
uppsatsens syfte och problem. 
 

1.1 Bakgrund  

Bostadsrättsbesiktning, tjänst från Fastighetsbyrån:  
Besiktningen utförs av en auktoriserad fackman från Anticimex som bland annat kontrollerar 
om det finns vattenskador och bedömer om det finns risk för sådana. Resultatet ställs samman i 
en besiktningsrapport som finns tillgänglig för intresserade köpare på visningen.  
   (Fastighetsbyråns hemsida) 
 
Bosäkrat – kvalitetssäkring för bostadsrätt, tjänst från Svensk Fastighetsförmedling:  
Med Bosäkrat kontrollerar en expert från Anticimex om det finns fuktproblem i våtutrymmen 
eller synliga skador på rörsystem som kan orsaka vattenskador. Ett protokoll upprättas som 
köparen sedan får ta del av. ”Bosäkrat” är en märkning och en garanti för att bostaden håller 
ett visst bestämt skick. 
   (Svensk Fastighetsförmedlings hemsida) 
 
Våtrumsbesiktning, för bostadsrätt, tjänst från HusmanHagberg: 
Med HusmanHagberg Våtrumsbesiktning… får du en professionell besiktning av 
våtutrymmen… Tjänsten erbjuds i samarbete med Anticimex och Eminenta. Med 
HusmanHagbergs våtrumsbesiktning… kan din bostadsrätt marknadsföras med 
HusmanHagberg ”Tryggad” till köparna på marknaden. 
   (HusmanHagbergs hemsida) 
 
De tjänster som erbjuds av de olika fastighetsmäklarföretagen i Sverige kan 
tyckas väldigt lika varandra. Det verkar finnas få mäklarföretag som sticker ut 
från mängden. 
 
Anpassas mäklartjänsten på något sätt? Är det så att mäklarföretagen erbjuder 
en och samma tjänst till alla kunder? En helhetslösning som inte på tillbörligt 
sätt anpassas efter kundernas vitt skilda behov. För visst måste det vara så att i 
detta diversifierade land finns kunder som har olika behov av en mäklartjänst? 
Även om vi lämnar denna faktor utanför detta arbete ser dessutom ny 
fastighetsmäklarlagstiftning ut att möjliggöra ytterligare anpassning genom en 
ändring av lagar rörande så kallade kringtjänster. 
 
Segmentering, positionering och differentiering är enligt Kotler et. al. (2005) en 
del av grunden i marknadsföring och vi författare vill se hur dessa teorier 
används av de stora mäklarhusen för att skapa olika erbjudanden. 
Mäklartjänsten går att se utifrån dessa tre marknadsföringsteoretiska sätt men 
även ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv. Inom tjänsteutveckling finns behovet 
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att använda sig av segmentering positionering och differentiering bland annat 
(Szatek 2008). Problem kan uppstå ifall företagen inte arbetar efter dessa. 
  
”...The key to winning and keeping customers is to understand their needs and 
buying process better than competitors do...”/Kotler et.al. ( 2005, s.421) 

 
Om bostadssäljaren inte ser någon skillnad mellan de olika mäklartjänsterna är 
då inte faran att fokus allt för mycket glider över på det han förstår, priset. 
Varför ligger inte mer fokus på hur tjänsten är utformad och vilken kundnytta 
den skulle kunna ge en bostadssäljare?  
 
Vi frågar oss också om branschen, enligt segmenteringsteori, delar in sina 
kunder i olika segment för att bättre kunna anpassa sin tjänst. ”Det bästa för 
kunden” och ”kunden i centrum” är två nästan söndertvättade klyschor och 
både Sköld & Olofsson (2006) och Szatek (2008) visar oss att en tjänst ger mer 
kundnytta gentemot sitt pris om den kan anpassas. 
 
”Företag som inte… har klart för sig var affärsdrivande verksamhet skapar värde, riskerar 
att tappa konkurrenskraft och bli ersatta av billigare tjänster…” /Parment (2008, s.230) 
 
Det finns tendenser på att det existerar marknadssegment där konkurrensen 
idag inte är fullständig och lågprisföretag kan ta marknadsandelar. Ett exempel 
på detta är företaget Hemverket. Detta företag har skalat ner mäklartjänsten till 
att bara innehålla de mest essentiella bitarna för ett fast arvode på fem tusen 
kronor (Hemverket.se). Detta ser vi som ett tecken på att alla kunder inte vill ha 
den kompletta tjänst som mäklarföretagen idag erbjuder. Några kunder tycker 
uppenbarligen att den traditionella mäklartjänsten ger för lite kundnytta i 
förhållande till sitt pris och föredrar att istället själva ta hand om en stor del av 
försäljningen. Dessa företag har idag en liten del av marknaden men vi tror 
ändå att de visar tendenser på att mäklartjänsten behöver utvecklas. 
 
”Många företag upplever att det blir allt svårare att ”få grepp om” sina kunder. Kundgrupper 
idag är inte lika homogena som förut. Allt fler börjar bli överens om att kundrelationer inte 
längre kan byggas och förvaltas som de en gång gjorde... Att nå en sådan kund kräver nya 
sätt att segmentera marknaden. Internet har förändrat maktbalansen mellan producent och 
konsument. Det är numera inte alls ovanligt att kunden är betydligt bättre informerad om 
marknaden och dess utbud än producenten” /Sköld och Olofsson (2006 s.1). 
 
Parment (2008) uttrycker en liknande ståndpunkt när han skriver att oro och 
frustration från näringslivet kan ta form när gamla metoder, strategier och 
tankesätt inte fungerar lika effektivt. Han anser att detta beror på det 
kommande generationsskiftet. Nästa generation som kommer att behöva 
mäklarnas tjänster diskuteras i Parments bok och kallas där för generation y 
(människor födda mellan -80 och -95). De kännetecknas enligt Parment (2008) 
av att vara snabba att hitta revolutionära lösningar, alltid ha närhet till svar på 
sina frågor (uppkopplade sedan barnsben) och att de är välutbildade. Denna 
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generation, tror vi författare, de kommande åren kommer att ifrågasätta den 
klassiska mäklartjänsten. Detta är en av anledningarna till att ytterligare press 
kommer att sättas på mäklartjänsten. Enligt en artikel av Parment publicerad i 
SVD (2008) kommer framtida konsumenter även att ifrågasätta auktoriteter och 
statusmarkörer vilket vi tycker är särskilt intressant eftersom mäklaren är just en 
sådan auktoritet. Allt detta aktualiserar våra frågor. 
 
Vi författare står båda med en fot i studielivet och en fot i arbetslivet som 
mäklare. Vi har för denna uppsats skull valt att ta ett steg tillbaks för att med 
nya ögon och större översikt se på fastighetsmäklartjänsten. Vår syn är 
medvetet färgad av tjänsteutvecklings- och marknadsföringsstrategi. Med denna 
syn ser vi en tjänst som förvisso på sedvanligt sätt är pressad av konkurrens 
men ändå inte lyckats utvecklas mot att på ett fullvärdigt sätt maximera nyttan 
för kunden. Vi upptäcker i våra försök att finna liknande undersökningar att 
dessa problem inte blivit upplysta från dessa teorier förut vilket motiverar oss 
ytterligare. Har detta inte uppmärksammats av branschen? 
 

1.2 Problemformulering 

Ovanstående diskussion visar på ett antal obesvarade frågor som vi tror 
behöver redas ut. Är mäklartjänsten a jour med den utveckling som har skett på 
den övriga tjänstemarknaden? Om inte så är detta ett problem för kunderna 
eftersom de skulle kunna få mer tjänst för sina pengar. Mycket har förändrats 
på marknaden, men har sättet man förmedlar och utför mäklartjänsten på hängt 
med? Tjänsten är speciell på många sätt. Den är starkt kopplad till trygghet, 
stora pengar och den är sällanköpt. Kan någon av dessa faktorer ha lett till att 
mäklarbranschen och dess tjänster inte är tillräckligt utvecklade? 
 

1.3 Problemfråga  

Det övergripande problemet anser vi vara att mäklartjänsten idag inte är 
anpassningsbar och att mäklarna inte segmenterar sina kunder tillräckligt. Man 
skulle därför kunna erbjuda en bättre tjänst. Positionering och differentiering i 
branschen är dessutom knapp. Vi tror att ett symtom på detta är att gemene 
man inte vet vad som skiljer de olika mäklarföretagen och deras tjänster åt. Vad 
anser mäklarbranschen om dessa punkter? Kan mäklartjänsten förbättras 
genom dessa teoretiska verktyg som vi har till vårt förfogande? 
 
Huvudproblemet och därmed problemfrågan vi ställer oss i detta arbete är om 
mäklarbranschen och dess tjänster är tillräckligt utvecklade ur ett 
segmenterings-, positionerings- och differentieringsperspektiv.  
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Delfrågan som för oss uppstår är även om det är möjligt att anpassa 
mäklartjänsten för att bättre överrensstämma med kundernas olika behov och 
varför detta i så fall inte görs.  
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att vi genom att undersöka dagens mäklartjänst 
med hjälp av segmenterings-, positionerings- och differentieringsteori slutligen 
ska kunna se om det går att förbättra tjänsten. Vi vill dessutom utifrån detta 
synsätt komma med ett exempel på ett konkret handlingsförslag till hur tjänsten 
skulle kunna se ut i framtiden.  

1.5 Fas två 

Vår förhoppning är att genom studier av vår teori och empiri slutligen få mer 
förståelse och kunna besvara dessa frågor. Vi vill dessutom i slutet av vårt 
arbete kunna ge ett förslag på hur tjänsten skulle kunna se ut. Förslaget kommer 
inte vara redo att sättas i praktiken men vi vill ändå ge oss in på detta då det ger 
en fingervisning om hur tjänsten skulle kunna utvecklas. Vi kallar denna del för 
fas två. 
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2. Metod 

Här redogör vi tankar och resonemang inför uppsatsen och upplägget. Vi berättar även hur vi 
gått tillväga när vi samlat in och bearbetat både teoretisk och empirisk information. Metodens 
disposition är gjord efter hur vi jobbat i tur och ordning. 
 

2.1 Val av ansats 

Vårt syfte är att undersöka dagens mäklartjänst med hjälp av segmenterings-, 
positionerings- och differentieringsteori för att se om det går att förbättra 
tjänsten, kräver en kvalitativ ansats. Den krävs därför att vi måste undersöka, 
studera hur respondenternas tankar och känslor kring vårt syfte är och det 
motiverar den kvalitativa metoden (Eneroth 1987).  
 
Den kvalitativa ansatsen ökar flexibiliteten och möjligheten att använda ett mer 
djupgående sätt att ta fram och bearbeta information (Holme & Solvang 1997). 
Samma författare menar att den kvalitativa ansatsen skapar få begränsningar på 
respondenternas svar. För att skapa förståelse kring hur branschen arbetar 
måste vi ta del av åsikter, meningar med djupare information och sedan 
bearbeta den på ett kvalitativt sätt. Den kvalitativa ansatsens arbetssätt är 
därmed viktig för vår studie eftersom den tillåter att uppsatsen får beskriva och 
förstå dagens problem (Jacobsen 2002).  
 

2.2 Det empiriska tillvägagångssättet 

Efter att i föregående kapitel valt vårt uppsatsämne vars syfte är att undersöka 
dagens mäklartjänst för att se om det går att förbättra tjänsten blev nästa steg 
att påbörja en insamling av information kring ämnet. 
 
Vi valde att använda kvalitativa intervjuer eftersom de ger innehållsrika, djupa 
och komplexa svar genom att ställa öppna och enkla frågor. Kvalitativa 
intervjuer passade vårt syfte bäst eftersom den tillät oss att prata med 
respondenterna och därmed fördjupa oss i det uppsatsen syftade till att 
undersöka. Trost (2005) säger att det är svårt att inte påverka respondentens 
svar eftersom den som leder intervjun oftast är subjektiv. Författaren tipsar om 
att försöka att dämpa de egna åsikterna och istället koncentrera sig på 
respondentens svar. 
 

2.2.1 Den praktiska datainsamlingen 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av öppna kvalitativa frågor. Det 
finns enligt Häger (2007) tre sätt att formulera frågor: 
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• Enkla frågor, rakt på sak, lätta att följa och kul att lyssna till.  
• Ett problem dyker upp när det handlar om makthavare eftersom de 

älskar att prata generellt och då krävs mer konkreta frågor som gör det 
svårare att prata abstrakt och generellt skriver Häger (2007).  

• Sist är de fokuserade frågorna som fokuserar på det mest intressanta. 
Dessa har vi försökt att använda oss av beroende på situationen i våra 
intervjuer.  

Syftet med att börja med öppna/enkla frågor för att sedan ställa med konkreta 
och fokuserade frågor var för att ta reda på det vi verkligen ville undersöka. 
 
Intervjuerna var teoretiskt drivna och skapades utefter syfte och frågeställningar 
som togs upp i uppsatsens inledning. Intervjumallarna har från början varit i 
stort sett likvärdiga men under telefonintervjuernas gång så har vissa 
respondenter tagit upp vissa svar och påståenden som gjorde att vi ställde mer 
frågor och därmed även lagt till varierande frågor under intervjuerna. Specifika 
frågor har också ställts utifrån respondentens befattning, erfarenhet och 
förutvärderade kunskap. De frågor som ställdes till respondenterna går att läsa i 
Bilaga 1-3. 
 
Intervjuernas resultat presenteras med det viktigaste i analyskapitlet. Med andra 
ord har det rena empiriavsnittet i vår uppsats tagits bort. Detta för att vi inte vill 
tappa läsarens intresse, främst på grund av två saker. För det första är resumén 
väldigt platskrävande. För det andra beror det på att inte analysen ska kännas 
som en återupprepning av empirin.  
 

2.2.2 Förberedelse av intervjuer 
Den kvalitativa intervjun genomfördes via telefon. Detta för att kunna intervjua 
de respondenter vi ansåg vara viktiga utan att resa land och rike.  
 
Vi började med att ta kontakt med respondenterna genom telefon och E-mail 
för att sedan boka in telefonintervjuer. I början av samtalen förklarade vi väldigt 
kort att vi skriver en uppsats om mäklartjänsten, hur den ser ut idag och hur 
den kan komma att se ut i framtiden. Detta för att inte avslöja allt för mycket 
om de variabler vi ville studera. Vi ville inte färga respondenternas svar genom 
att få dem att förstå vår syn på olika frågor. Efter det poängterades det att deras 
namn och företag kunde vara anonyma eftersom svaren var till för att vi skulle 
få oss en bättre bild av verkligheten i vår uppsats. I slutet av intervjuerna gick vi 
igenom vår mallidé (fas två) för att veta vad de tror om den. Samtalet avslutades 
med frågan vill du vara anonym?  Ingen av de tillfrågade valde att vara 
anonyma.  
 
Telefonintervjuerna var förlagda på tre dagar beroende på vilken dag 
respondenten hade möjlighet. Innan intervjun gick vi grundligt igenom vilka 
frågor vi ville ha svar på och vilka delar som vi ville gå djupare med. Samtalen 

 
 

11



spelades in för att verkligen få med allt som sades på ett säkert sätt. 
Inspelningarna gick vi sedan igenom för att vi skulle kunna lära av våra misstag 
inför nästa intervju. 
 

2.3 Analys 

Undersökningsresultaten har bearbetats i flera steg. Det första steget som togs 
var att transkribera det som sades genom att lyssna på inspelningarna. Därmed 
skrivs både frågan och svaret ner. Steg två blev att läsa igenom dessa och leta 
efter det som är viktigt. En sammanställning skedde sedan. Vid 
sammanställningen letade vi efter nyckelbegrepp/-fraser för att kunna placera 
och bearbeta svaren under den rätta undersökningsfrågan. Om de exempelvis 
pratat segmentering under en fråga som handlat om annat så har svaret i 
resumén ändå tagits upp under segmentering. Detta för att förenkla och skapa 
större förståelse. Vi har även sett över om de olika respondenterna har en 
liknande eller annan åsikt i jämförelse med de andra respondenterna. Det är av 
vikt för att förstå den allmänna bilden därute i mäklarbranschen. I analysen 
tittade vi närmre på dessa för att se hur väl teorin stämde överens med 
verkligheten.  
 

2.4 Respondenterna & deras bakgrund

Respondenter som valdes är personer som på ett eller annat vis jobbar och har 
kunskap kring mäklarbranschen. I vårt urval var det viktigt att respondenterna 
hade olika befattningar på olika företag. Då våra intentioner inte har varit att 
direkt jämföra våra respondenters svar såg vi deras olika erfarenheter, 
arbetsuppgifter och närhet till konsumtionen av mäklartjänsten som en tillgång.  
 
Genom de olika synvinklarna erhölls mer insyn och förståelse kring dagens 
branschsituation och den framtida utvecklingen. Frågorna som ställdes 
anpassades som sagt till att passa den befattning och/eller erfarenhet personen i 
fråga besitter.  
 
Anledningen till att intervjua Claudia Wörmann på mäklarsamfundet var för att 
få en helhetsbild av branschen. Vi har dock även intervjuat mäklare som har 
varit/är kontorschefer för att de jobbar med och mot kunderna. Intressant är 
också att se hur tjänsteutvecklarna för mäklarföretagen ser på branschen. 
Därför valdes två tjänsteutvecklare för två olika företag i branschen. På detta 
sätt anser vi att djup och intressant information fåtts fram.  
 
Här går vi igenom vilka de sex respondenterna är och deras bakgrund. 
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2.4.1 Claudia Wörmann 
Är analysansvarig på mäklarsamfundet och har jobbat här sedan 2001. Hon 
jobbar med branschspecifik statistik och egna utredningar. Hon har en bra 
överblick både över företagen och hur de jobbar men även på kundernas syn då 
hon har kontakt med kundombudsmannen. Mäklarsamfundet är en 
branschorganisation för fastighetsmäklarna och har funnits sedan 1919. De 
arbetar med att utveckla och förbättra mäklartjänsten. ”Över 70 % av mäklarkåren 
är ansluten till mäklarsamfundet” /mäklarsamfundets hemsida (2009). 
 

2.4.2 Mats Dahlström  
Började som mäklare i slutet av 70-talet. Startade ”Husman” 1983. 
HusmanHagberg skapades 1997 ”då två av Stockholms mest framgångsrika 
mäklarföretag” (HusmanHagbergs hemsida 2009) slogs ihop. Mats sitter idag 
som vice VD på HusmanHagberg. De expanderar över hela Sverige. Idag är de 
240 anställda på 60 kontor (HusmanHagbergs hemsida 2009). 
 

2.4.3 Lars-Erik Nykvist 
Utvecklingschef på Fastighetsbyrån där han har jobbat i 20 år. 10 av dessa i 
mäklarbranschen som mäklare och chef på kontoret i Falun. Fastighetsbyråns 
hemsida (2009) förtäljer att de är marknadsledande både i omsättning och i 
antal bostadsförsäljningar. Förra året förmedlade de ungefär 32 000 
bostadsaffärer med ett värde av 38.5 miljarder kronor. Antalet medarbetare 
uppgår till ungefär 1 100 enligt Fastighetsbyråns hemsida (2009). Hemsidan 
säger också att ”Fastighetsbyrån grundades 1966” och har 230 kontor i Sverige. 
 

2.4.4 Michael Jungsén 
Jobbat som mäklare sedan 1995 för bland annat Svensk Fastighetsförmedling 
och Bjurfors. Har även haft ett franschisekontor under HusmanHagberg i 
Göteborg. 
 

2.4.5 Christian Hjort 
Har jobbat som rekryteringschef på HusmanHagberg AB i fyra och ett halvt år. 
Ansvarar för rekrytering av nya franschisetagare, nya mäklare, föreläser på 
högskolor samt har även en övergripande funktion på företaget. Har en 
utbildning i beteendevetenskap och personal. 
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2.4.6 Johan Willander 
Jobbar som affärsutvecklare på Hemverket och högerhand till VD:n. Har en 
bakgrund i mediabranschen och inom försäljning. Hemverket är en mäklartjänst 
på Internet som kostar 5 000 kr och låter säljaren involvera sig i fler steg såsom 
visningar, fotografering m.m.  
 

2.4.7 Mikael Manniche 
Grundaren av M2 som är en stor mäklarbyrå lokaliserad i Göteborg. Har varit 
mäklare sedan 1991. Har också suttit fem år som vice ordförande i 
mäklarsamfundet och suttit i styrelsen ytterligare några år. Har även varit med 
och tagit fram den nya mäklarlagstiftningen. M2 startades 2002 och är enligt 
M2:s hemsida (2009) ”... ett innovativt och expansivt mäklarföretag med 
marknadsområde i form av en triangel med kustlinjen som bas – från Strömstad i norr till 
Frillesås i söder och Herrljunga i öster”. 
 

2.5 Metodkritik 

Vi vet att det finns brister i vår metod, det finns det i alla metoder. Med tanke 
på den knappa tiden vi har tillgodo har vi valt att inte lägga funderingar på 
könsfördelningen och ålder. Vi anser inte att det är särskilt relevant för vår 
uppsats. Det som är mer intressant är svaren som ges. Det viktiga för oss är 
däremot att inte glömma att sätta svaren och tankarna i relation till den 
erfarenhet och befattning respondenten har. 
 
Telefonintervjuer ger som regel inte lika detaljrik information som personliga 
möten (Kylén 2004). Hur påverkar det vår undersökning? Vi anser att det inte 
ger någon nämnvärd skillnad för oss ifall vi hade genomfört en intervju face-2-
face eller om vi använt oss av en telefonintervju. Det som skulle skilja mest är 
att kroppsspråk skulle kunna utläsas bättre. För vår uppsats spelar det ingen 
större roll. Intresset ligger här istället i vad de säger. 
 
Den som sköter intervjun påverkar även respondenten. Enligt Kylén (2004) vet 
vi också att äldre och yngre intervjuare får olika eller olika nyanserade svar. Det 
skiljer sig även om intervjuaren är man/kvinna, högutbildad eller lågutbildad. 
Det är inget som vi anser vara av vikt i just vår undersökning eftersom vi valde 
att ha öppna frågor som vi sedan kunde precisera ifall vi ansåg att de inte 
svarade på det vi ville förstå. Dock säger Trost (2005) att det är svårt att inte 
påverka respondentens svar eftersom den som leder intervjun oftast är 
subjektiv. Detta är väl den mest kritiska delen i alla undersökningar, även våra 
  
Reliabiliteten kommer inte att vara hög eftersom en hög reliabilitet enligt Trost 
(2005) uppnås då en ny intervju skulle ge samma svar jämt. Dock får vi en hög 
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validitet enligt Kylén (2004) då vi kan koncentrera oss på den information som 
är relevant och användbar för oss. 
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3. Teori 

I det teoretiska avsnittet har vi tagit fram den grund som behövs för att förstå den 
marknadsföringsteori som används av de flesta branscher i deras tjänsteutveckling. Vi redogör 
för begreppen segmentering, positionering och differentiering blandat med individualisering och 
annat. 
 
 

3.1 Teoribakgrund

“Companies have not always practiced target marketing. In fact, for most of the twentieth 
century, mayor consumer-products companies held fast to mass marketing... The same product 
in about the same way to all consumers.” /Kotler et. al (s392, 2005). 
 
Moderna företag jobbar utifrån segmentering, positionering och differentiering 
men det har enligt Kotler et. al. inte alltid varit så. Nedan går vi igenom de 
teorier som ligger till grund för vårt arbete. 

3.2 Segmentering  

Parment (2008) anser att marknadskommunikation blir av större vikt i 
framtiden. Den som då har rätt kundrelationer, ett attraktivt varumärke och en 
välprofilerad distribution kommer att vara framgångsrik.  
 
När det gäller marknadskommunikation säger Dahlén och Lange (2003) att man 
måste fråga sig: 

1. Vilka vill vi nå? 
2. Vad vill vi säga till dem? 
3. Hur ska vi säga det 

Detta för att veta hur resurser ska utnyttjas och genom vilka 
distributionskanaler de ska ske. För att kommunikationen ska ske effektivt 
måste alltså en segmentering av marknaden ske (Szatek 2008). Parment (2008) 
säger att organisationer väldigt sällan har resurser att i sin marknadsföring 
tilltala varje enskild kund på ett individuellt sätt. Skulle dock 
marknadskommunikationen vara densamma till alla så skulle den upplevas som 
alltför allmän för de flesta potentiella kunderna. 
 
Segmentering är en uppdelning av de potentiella kunderna i olika delar 
(segment). Det handlar om att utveckla olika marknadsprogram för samma 
produkt eller tjänst så att den bättre passar och är attraktiv för olika 
kundsegment på marknaden. Segmenteringen innebär att företaget inom varje 
segment positionerar tjänsten utifrån segmentets behov, värderingar eller andra 
variabler (Szatek 2008). Segmenteringen har sedan länge setts som 
grundläggande inom marknadsföring och att behandla marknaden som en 
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homogen enhet är sällan lönsamt (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). 
Självklart är kunder, deras behov och förväntningar olika men Arnerup-Cooper 
& Edvardsson (1998) säger att det förefaller som att många har svårt att förstå 
detta. ”Olika kunder önskar tillgodose sina behov på olika sätt...” (s.87) Arnerup-
Cooper & Edvardsson (1998) 
 
Ett skäl till segmentering är att tjänsteutvecklingen kan göras effektivare på 
grund av att man på ett annat sätt är bekant med segmentets specifika behov. 
Det gör det lättare att anpassa tjänsten, kvalitetsnivå och priset efter de kunder 
man eftersträvar (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998) 
 
En annan positiv aspekt efter en korrekt utförd segmentering är att man lättare 
kan hålla koll på vilka segment man som företag eller kontor är duktig på och 
man behöver jobba mer på. Man skulle till och med kunna se på vilka mäklare 
som lyckas med vilka segment och på så sätt få en bättre blandning på de 
anställda mäklarna på ett företag och/eller kontor. 
 
Utöver detta finns det flera syften segmenteringsanalysen enligt Szatek (2008). 
Vi har valt att trycka på ett av dessa. Syftet är att identifiera 
kundgrupper/segment som är intressant för företaget där utbud av 
produkter/sortiment måste få en bättre genomslagskraft genom att förbättra 
företagets positioneringsstrategier som vi går igenom senare i teorin. 
 
”Customers are people, so differ considerably. Companies know that they cannot satisfy all 
consumers in a given market – at least, not all consumers in the same way. There are too 
many kinds of consumers with too many kinds of need...”/ Kotler et. al (s.31, 2005). 

3.3 Segmenteringsfaktorer 

Grunden för all tjänsteutveckling är att definiera vilken marknad som företaget 
vill nå med tjänsten/erbjudandet. Därmed blir analysen av marknaden och 
segmentering två viktiga verktyg för att beskriva målgrupperna. De vanligaste 
sätten att segmentera är genom demografi, branschstrukturfakta men de 
viktigaste nuförtiden gäller kundernas behov, beteende, attityder och kunskaper 
enligt Szatek (2008). Parment (2008) håller med och berättar att en bättre 
förståelse för tjänsteutvecklingen fås genom att förstå konsumenternas 
beteende. Därför trycker även han på att företag bör bearbeta de psykografiska 
variablerna såsom personlighet attityder, intressen, livsstil och värderingar för 
att på så sätt kunna förutsäga segmentets agerande och reaktion till olika 
marknadsföringsåtgärder.  
 
Vi går nedan igenom de faktorer som hjälper till att förstå hur man kan 
segmentera tjänster för konsumenter enligt Szatek (2008).  

• Konsumtionsbeteende 
• Demografi 
• Livsstilsmönster 
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3.3.1 Konsumtionsbeteende 
• Konsumtionsvolym – exempelvis små pack till småförbrukare 
• Produkt eller märkestrohet – när kunder tror på märket kan kringprodukter 

uppstå som inte har med den ursprungliga affärsidén att göra (Szatek 
2008). T.ex. att mäklartjänsten från början handlar om att förmedla 
bostäder men redan nu, och förmodligen i allt större omfattning i 
framtiden, kommer andra tjänster runt om att erbjudas. Eftersom den 
nya mäklarlagen förmodligen kommer att tillåta att mäklaren får betalt 
för förmedling av kringtjänster såsom städning, försäkringar, 
besiktningar m.m. Syftet med produkt- och märkestroheten är att 
ytterligare befästa dessa och därmed minska hotet från konkurrenterna. 

 
Parment (2008) berättar dessutom att när befintliga aktörer på en marknad 
inkluderar allt fler tjänster till deras kärntjänst så ökar möjligheten för att 
lågkostnadsaktörer lanserar budgetvarianter/budgetmärken med stor framgång. 
 

3.3.2 Demografi  
Demografiska variabler är många såsom: Yrke, inkomst, utbildning, ålder, 
hushållets livscykel och storlek, kön, religion och befolkningsgrupp. Exempelvis 
kan det vara ett segment som är välutbildade kvinnor i 20-40 års ålder som är 
gifta och har ett barn. Variablerna går att variera beroende på hur man vill 
segmentera. 
 

3.3.3 Livsstilsmönster 
• Intressen – i Szateks bok (2008) beskrivs banktjänsten som något som 

vissa är mer eller mindre engagerade i. Det finns med andra ord ett tänk 
kring hög- och lågengagemang i denna tjänst. De olika engagemangen 
gör att banker måste särbehandla dessa när det gäller information och 
bemötande: 
 
 - De med lågt engagemang kräver att banken imagemässigt är 
förtroendeingivande och uppträder seriöst för annars känner denna 
grupp sig lurade. De söker bred information och svårtolkad fakta är 
inget som intresserar dem. Den viktigaste kundnyttan blir då 
besvärsfrihet och detta bör segmenteringsstrategin bygga på. 
 
- Den högt engagerade gruppen vet oftast vad de vill och kan bedöma 
olika bankers erbjudanden. Detta segment vill ha smal och djup 
information. Priset eller andra villkor kan vara det som direkt avgör om 
de vill bli kunder eller inte. För denna grupp är produktutbudet och dess 
egenskaper viktiga positioneringsvariabler. 
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Dessa livsstilsvariabler går genom de flesta åldersgrupper mer än tidigare enligt 
Szatek (2008) därför är de väldigt intressanta som segmenterings och 
positioneringsvariabler. Bankexemplet som vi gick igenom kommer senare i 
uppsatsen att användas för att dra analogier då vi finner att mäklartjänsten har 
samma typ av kunder i förhållandet ”livsstilsmönster” och ”intressen” som 
också översätts till engagemang här. 
 

3.4 Differentiering 

En differentiering sker när en produkt eller tjänst är unik och sticker ut från 
mängden det vill säga konkurrenterna. Sharp & Daves (2001) understryker 
vikten av differentiering när de skriver att konsumenter idag ställer mycket 
högre krav på produkter och tjänster och att detta är på grund av den övergång 
som skett inom branscher, från knapphet till överskott i utbudet. Till exempel 
så nämner författarna branscher med överkapacitet och varnar för att de 
aktörer som säljer odifferentierade produkter i framtiden kan komma att få 
svårt med lönsamheten. Parment (2008) fyller i och berättar att de aktörer som 
lyckas ta fram en differentierad tjänst kommer att hamna i en ”mycket delikat 
situation” då kunden vill ha just deras tjänst och är beredda att betala ett högre 
pris för den.  
 
Differentieringen är själva grunden till positionering och det gäller att ge kunden mer 
värde för pengarna gentemot konkurrenternas erbjudande. Det gäller inte bara 
att differentiera sig från mängden utan också att differentiera sig på ett sätt som 
konsumenterna vill (Kotler et.al 2005). Samma författare skriver också att 
kreativa firmor har visat att det går att framgångsrikt differentiera sig på alla 
marknader. 
 
När segmenteringen är gjord och intressanta marknadssegment valts ut kommer 
nästa steg, nämligen positionering och utvecklingen av en så kallad 
marknadsmix för varje enskilt segment (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). 
 

3.5 Positionering & dess strategier 

”Genom att tydligt positionera sin tjänst kan man tydliggöra och konkretisera den för 
potentiella kunder” / Arnerup-Cooper & Edvardsson (1998, s.273). 
 
Positionering innebär att placera en produkt eller tjänst (varu- eller 
företagsnamn) i kundens medvetande. Kotler et. al. (2005) beskriver 
positionering som sättet produkten eller tjänsten definieras av kunden, platsen 
produkten placerar sig på i konsumentens huvud relativt till konkurrenternas. 
Han berättar att konsumenter organiserar produkter/tjänster och företag 
omedvetet för att förenkla köpbeslut. Med andra ord så positioneras företaget 
och dess produkter/tjänster i kundens huvud som till exempel smarta, billiga 
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eller lyxiga. Det gäller för företaget att genom marknadsföring styra denna 
positionering så man hamnar där man vill. Positioneringsstrategi kopplar ihop 
varumärket med en viss sorts kund. För att vara effektiv måste 
positioneringsstrategin matcha segmenteringsstrategin (Szatek 2008). 
 
Det finns ett flertal positioneringsstrategier men vi har valt ut de som är 
relevanta för oss nämligen: 

• Kundnytta 
• Prisrelationer 
• Användare/kunden 

 

3.5.1 Kundnytta 
Kundnyttor kan enligt Szatek (2008) grovt delas in i rationella och emotionella 
kundnyttor. Den rationella kundnyttan är kopplad till produktegenskaper och är 
därför ett objektivt rationellt beslut. En emotionell nytta, som oftast är väldigt 
konsekvent med positioneringsstrategin, handlar om att skapa en känsla av att 
kunden har gjort rätt eller köpt/använt den rätta tjänsten. Författaren 
exemplifierar detta från datavärlden där det kan vara att det är lätt att använda 
Internetsidan och att det känns professionellt. 
 

3.5.2 Prisrelationer 
Det handlar främst om den relativa prisnivån. Den kan i sin tur definieras på 
olika sätt t.ex. klassvis; budget, ordinarie eller premiumpris. Det finns även 
andra termer som ekonomi, pris, lågpris eller lyx (Szatek 2008). 
 

3.5.3 Användare/kunden 
Positionerar företaget sig starkt till en viss målgrupp så kan detta vara en 
begränsning. Det kan hindra varumärket från att nå andra kundsegment. 
 

3.6 Tailored products & individualisering 

Parment (2008) säger att beteendemönstret för marknader och konsumenter är 
under ständig förändring. Därför måste även strategierna för att nå dessa 
förändras för att skapa framgång. Att känna till kundgruppers köpkriterier ger 
möjligheten att skapa unika konkurrensfördelar eftersom olika kundgrupper har 
olika förväntningar, krav och önskemål. 
 
Sköld & Olofsson (2006) skriver att det finns en trend där kundernas 
efterfrågan på anpassbara produkter ökar. Det vill säga produkter som kunden 
själv kan anpassa till efter tycke och smak. För att bli framgångsrik måste 
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företagen våga involvera kunden. Enligt Szatek (2008) har Internet och tekniska 
framsteg både gjort att företagen har möjlighet att involvera kunderna i 
utvecklingsprocessen. Viktigt är också att tekniken kan tillfredställa ett behov av 
individualiserade tjänster där kunden kan skräddarsy sin egen tjänst. När 
företagen gör detta är det också viktigt att tänka på att kommande generationer 
som enligt Parment (2008) är uppvuxna med Internet och därför är skickliga på 
att finna information där. Kunden har ofta före köpetillfället informerat sig om 
produkter, tjänster, företaget och deras konkurrenter på nätet innan de besöker 
återförsäljaren. En mer medveten kund kräver att huvudkontor och ända ner till 
den anställde som möter personen är lika medveten och utstrålar samma 
budskap och tjänst. 
 
Lindgren et.al (2005) berättar i sin bok ”MeWe Generation” att kommande 
generationer kommer att utmana företagen att fortsätta utveckla tjänster som 
tillåter ”consumer involvement” (konsumentdelaktighet). Författarna tror också 
att det kommer att öppna nya marknader för skräddarsydda produkter/tjänster 
och därmed höja ribban på efterfrågan av skräddarsydda produkter.  

3.7 Koncept 

Affärsidéer består av koncept. För att ha ett nytt koncept kan man ändra eller 
förnya: 

• Tjänsteutformningen och/eller 
• Argumenten/medlen 

Detta måste vara sett ur kundens aspekt. Argumenten och medlen kan signalera 
rationell men även emotionell kundnytta. Genom känslor t.ex. att köpa rätt tjänst, 
fås ett säljargument som hjälper till att positionera tjänsten bättre. Speciellt 
denna typ av konceptförnyelse är vanlig i branscher där det är små skillnader i 
tjänsten och varumärket är den starkaste beslutsfaktorn. Detta skriver Szatek 
(2008) och poängterar att det blir allt vanligare.  
 
Vi anser att mäklarbranschen befinner sig i en sådan situation där tjänsten är 
snarlik medan varumärket ger olika associationer som därmed påverkar valet av 
mäklarföretag.  
 
Szatek (2008) bidrar med en checklista som vägledning för att veta om ett nytt 
koncept har skapats: 

• Har tjänstens egenskaper förändrats? 
• Har tjänstens innehåll förändrats? 
• Har nya rationella säljargument skapats? 
• Har emotionella säljargument skapats? 

Ett ”ja” på en eller flertalet av dessa frågor innebär enligt honom att ett nytt 
koncept har skapats. 
 

 
 

21



Modern teknik skapar ny konkurrens på bostadsmarknaden. Internet är senaste 
ledet i prispressen på försäljning av bostäder. Fastighetsmäklarnas traditionella 
säljroll står i ett vägskäl, där kunderna i framtiden har betydligt fler 
valmöjligheter (Kulle & Westholm 2006).  
 

3.8 Summering 

En summering av teorin med det allra viktigaste underlättar den fortsatta 
läsningen. Här tas det viktigaste fram som du som läsare behöver ta med dig. 
 
Segmentering krävs för att kommunikationen ut till kund ska bli effektiv. 
Genom att ha olika marknadsprogram till olika segment så blir tjänsten mer 
attraktiv. Den gör att kunderna inte upplever marknadskommunikationen som 
alltför allmän. Företaget kan därmed positionera tjänsten utifrån segmentens 
behov och nå dem på ett bättre sätt. 
Grunden för segmentering är att företaget gör en analys med hjälp av faktorer 
såsom, konsumtionsbeteende, demografi och/eller livsstilsmönster hos kunder 
och potentiella kunder. 
 
För att ytterligare nå ut till kunder bör företagen differentiera sin tjänst, få den 
unik och sticka ut från mängden. Vikten av differentiering ökar i takt med att 
fler företag med samma tjänst ökar. Det utökade utbudet av företag med 
samma tjänst gör att de måste särskilja sig för att kunden ska tycka de är 
intressanta och välja dem. Det krävs alltså att företagen differentierar sig på ett 
sätt som konsumenter efterfrågar för att det ska bli bra. 
 
Differentiering är själva grunden till positionering. Positioneringen gör att 
tjänsten tydliggörs och placeras i kundens medvetande. T.ex. att företaget 
innebär lyx och kostar mycket (ex. Rolls-Royce). Det finns flera 
positioneringsstrategier. Kundnytta, prisrelationer och användare är de som vi 
fann intressanta. 
 
Den senaste tiden har fenomenet ”tailored products” fått ett bra genomslag och 
efterfrågas mer. Det handlar om att man skräddarsyr en tjänst eller produkt 
utefter den individ som ska nyttja den. Därmed kan företaget uppfylla den 
enskilde kundens önskemål, krav och förväntningar på ett bättre sätt. 
 

3.8.1 Detta tas med till fas två 
Till fas två tas ovanstående teoretiska summering med. Dessutom tas teorin om 
koncept. Teorin om koncept används för att klargöra att det vi ska ge som 
handlingsförslag är ett nytt koncept. När tjänsteutformningen ändras och 
argumenten gör detsamma skapas nämligen ett nytt koncept. Det viktiga är att 
det är gjort ur kundens aspekt och därmed signalerar något positivt för dem. 
Denna konceptförnyelse är vanlig i branscher där det är små skillnader i 
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tjänsten och varumärket är den starkaste beslutsfaktorn. Mäklarbranschen är en 
sådan bransch. Resterande teori har vi tagit hänsyn till i och med 
idégenereringen och skapandet av handlingsförslaget. Därmed har vi tagit 
hänsyn till segmentering, positionering och differentiering när vi tagit fram 
mallidén. 
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4. Empiri och analys 

Detta avsnitt innehåller utvalda delar av den empiriska information och citeringar som vi 
samlat in genom telefonintervjuer med diverse respondenter i mäklarbranschen. Avsnittet 
innehåller även analys. Vi har valt att sammanföra dessa kapitel för att förenkla läsningen 
genom att begränsa upprepning. För varje del som gås igenom drar vi slutsatser. 
 
 
”Välkommen till verkligheten. Trött på dyra mäklare? Internet har på allvar slagit igenom och nya 
möjligheter öppnat sig. För många företag har det inneburit ökad konkurrens och effektiviseringar 
med prissänkningar som följd vilket gynnat konsumenterna. Många branscher har redan anpassat 
sig, men långt ifrån alla. 
Bostadsmarknaden är kanske ett av de tydligaste exemplen på en bransch som inte har anpassat sig 
till de nya förutsättningarna. Ett normalt mäklararvode är i stort sett detsamma i dag som för 10 år 
sedan trots stora skillnader i kostnader beträffande marknadsföring och arbetsinsats.” 
                 Hemverkets hemsida, Imre Marton, VD 
 

4.1 Segmentering  

När det gäller marknadskommunikation skulle företagen enligt Dahlén & Lange 
(2003) fråga sig: Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga till dem? Hur ska vi säga det? 
För att det ska ske effektivt krävdes det att marknaden segmenteras. Detta 
också för att tjänsten bättre ska kunna anpassas. Teorin säger att om 
marknadskommunikation är densamma till alla så upplevs den som alltför 
allmän för de flesta potentiella kunderna (Parment 2008).  
 
Segmentering handlar om att utveckla olika marknadsprogram för samma tjänst 
så att den bättre passar olika kundsegment på marknaden (Szatek 2008).  
 
De vanligaste sätten att segmentera är genom demografi, branschstrukturfakta 
men de viktigaste nuförtiden gäller kundernas behov, beteende, attityder och 
kunskaper enligt Szatek (2008).  
 
En majoritet av respondenterna säger att de inte segmenterar marknaden och 
menar att mäklaren ska bete sig segmenterat mot kunden. Citaten är de svar vi 
fått när vi frågat hur de gör för att nå olika kundtyper och om de delar in 
kunderna i olika segment. 
  
”Jag tror att det är ganska lika erbjudanden. Jag tror att de flesta ser kund som kund.” / 
Wörmann 
 
”Vi segmenterar inte idag men i framtiden kommer det att vara så”. /Dahlström 
 
”Nej det är väl upp till mäklaren att bedöma de olika kundtyperna” /Jungsén 
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Två respondenter segmenterar dock marknaden men på olika vis. Respondent 
Nykvist på fastighetsbyrån säger att de segmenterar genom att jobba mot en 
målgrupp. Den kallar de för ”den kräsne konsumenten” och är människor i 20-
40 års ålder boende i storstad. Fastighetsbyrån utvecklar sina tjänster utefter 
detta segment eftersom de anser att det är den kundgrupp som har väldigt höga 
krav och är de som har speciella funderingar i många avseenden. Tanken är att 
när de tillfredställer denna målgrupp tillfredställs även de övriga. Sedan 
uttrycker sig Nykvist tvetydigt.  
 
”Segmentering behövs inte, vår målbild är den kräsne konsumenten men vår ambition är att 
lära våra mäklare att ta reda på vad kunderna vill ha vid intaget. Då är det lättare för 
mäklaren att bete sig segmenterat mot kunden just då.” / Nykvist 
 
Ett resonemang utifrån segmenteringsteorin säger att fastighetsbyrån 
segmenterar marknaden när de utformar tjänsten mot den målgrupp de valt. 
Dock jobbar de bara mot ett segment och därför har de bara ett 
marknadsprogram som marknadsförs utifrån den målgruppens behov. Ur den 
synvinkeln jobbar de utan segmentering. När de bara utformar tjänsten mot ett 
specifikt segment men marknadsför den för alla potentiella kunder kan syftet 
med segmentering som är att skapa specifika marknadsprogram till olika 
segment erodera. 
 
Tanken är god. Det som går att diskutera är om tankesättet talar för en 
maximering av tjänsten, inte en anpassning mot olika segment. Fastighetsbyråns 
resonemang med en målgrupp kan vara tillräcklig men kan även upplevas som 
allt för allmän eftersom företaget räknar med att resten av populationen följer 
denna målgrupp. Resonerar vi kring detta kan vi tycka att det bör finnas behov 
från andra segment som den här målgruppen inte har intresse för och vice 
versa. Szatek (2008) beskriver att det med ytterligare segmentering går att 
identifiera andra målgruppers behov för att på så sätt kunna ta fram fler 
marknadsprogram.  
 
Respondent Manniche på M2 arbetar med segmentering. 
”Vi har sju olika paket där man har plockat ihop olika tillvalsmöjligheter och designat dem 
för olika typer av kundprofiler... Vi kan inte erbjuda samma tjänst till alla för det blir ingen 
bra affär för någon. Där har vi ju faktiskt redan en segmentering och så vitt jag vet så ligger 
rätt långt fram med det.” /Manniche 
 
”Om man till exempel känner att den här kunden gillar att det ska gå fort, ja då har vi 
racerpaketet. Är det någon som vill vara trygg så har vi trygghetspaketet. Har vi en latmask 
så har vi kanske latmaskpaketet.” / Manniche 
 
Denna beskrivning av M2:s tjänster stämmer väl överens med 
segmenteringsteorin som presenterats. Olika paket till olika typer av 
segment/målgrupper. Det som inte framkom var huruvida de kommunicerade 
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ut dessa olika paket till de olika kunderna i sin marknadsföring. Manniche 
påpekar att de ligger långt fram i tiden med denna typ av paketutformning så 
vitt han vet.  
 

4.1.1 Segmenteringsfaktorer 
I teoriavsnittet tar vi upp segmenteringsfaktorn livsstilsmönster (Szatek 2008). 
Det är en faktor som rymmer många svåra variabler. I teorin tar vi upp hur 
banksektorn uppmärksammat två kundtyper (Szatek 2008). De med högt 
engagemang och de med lågt.  
När vi frågar vilka segmenteringsfaktorer mäklarbranschen kan tänkas använda 
sig av får vi olika svar.  
 
”Träffar du som mäklare ett par i 50-70 års ålder så kan du räkna med att de sannolikt 
har gjort ett par affärer och är ganska pålästa. Och då jämfört med de yngre som gör sitt 
första köp så måste man jobba mycket mer med information.” / Wörmann 
 
Wörmanns exempel går att föra vidare i ett resonemang där företagen kan 
segmentera marknaden i två segment. De äldre och mer erfarna bostadssäljare i 
ena och de yngre oerfarna köparna/säljarna som behöver mer information inför 
sin första bostadsaffär i det andra segmentet. Ungefär som banksektorn 
uppmärksammat de med högt engagemang (de oerfarna) som vill ha 
djupgående information och de med lågt engagemang (de erfarna) som vill ha 
bred men inte djup information. Mäklarbranschen bör även de kunna arbeta 
efter dessa två kundtyper. Om mäklarbranschen kan arbeta efter dessa två 
indelningar kan det underlätta för kunden. Det är dock en väldig generalisering 
eftersom även erfarna köpare/säljare kan vilja ha väldigt djupgående 
information och vice versa.   
 
”Man skulle kunna använda inkomstförhållanden, kön, boendeområden, nivågruppera efter 
stadsdelar och hur man bor men det gör vi inte.” / Nykvist 
 
Det finns flera faktorer som kan användas vid segmentering av 
mäklarföretagens kunder. De variabler som Nykvist nämner i citatet är rätt 
vanliga demografiska variabler.   
 
Konsumtionsvolym var en annan segmenteringsfaktor enligt Szatek (2008). I 
mäklarbranschen kan detta möjligen tillämpas. Exemplet ur litteraturen handlar 
om kött, storpack till stora förbrukare och småpack till studenten. Om vi 
använder samma resonemang kan mäklarbranschen skapa en liten mäklartjänst 
med det viktigaste och en större för de som vill ha det lilla extra. Det visar sig 
vara ytterst få som tänker på detta vis. Man kan säga att Hemverket har satsat 
på att göra tjänsten som ett ”småpack” för 5 000 kronor. 
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”Vi gör precis samma process. Om jag kommer ihåg de i huvudet så är det sex steg. Allt från 
intaget till att man sitter hos banken. Det vi möjligtvis gör är att vi har definierat vissa steg i 
den här processen som mer värdeskapande, och de lägger vi betoning på, och andra steg som 
mindre värdeskapande för kunden och de försöker vi minimera.” / Willander 
 
Hemverkets segment är till största del de kunder som annars skulle sålt privat 
enligt dem själva och majoriteten av respondenterna. 
 
För att segmentera krävs det att man gör en segmenteringsanalys (Szatek 2008). 
Frågan är om det är för dyrt att göra dessa segmenteringsanalyser för 
mäklarbranschen eftersom att Manniche menar att branschen är såpass 
fragmenterad. 
 
”..det är en fragmenterad bransch där snittföretaget idag fortfarande är kring 2-3 anställda 
om vi tar hela yrkeskåren. Det är inte det att det inte finns goda idéer och ambitioner men en 
företagsstruktur som är så fragmenterad så då blir det kanske inte så mycket saker som man 
har lust eller möjlighet att faktiskt utveckla i någon större mening.” /Manniche 
 
De lokala kontoren kan därmed ha svårt att göra förändringar då det kostar 
mycket. Det stora ansvaret vilar då på ”huvudkontoret” att tänka igenom detta. 
Däri ligger dock svårigheten att få alla att jobba efter en segmentering.  
 
Ett annat alternativ är att jobba med anpassningsbara tjänster/produkter.  
 

4.1.2 Anpassningsbar mäklartjänst 
Sköld & Olofsson (2006) berättade att det finns en trend där kundernas 
efterfrågan på anpassningsbara produkter, det vill säga produkter som kunden 
själv kan anpassa till efter tycke och smak, ökar. Även Lindgren et.al (2005) 
återgav att kommande generationer kommer att utmana företagen att fortsätta 
utveckla tjänster som tillåter ”consumer involvement” (konsumentdelaktighet). 
Teorin säger alltså att det kommer nya marknader för skräddarsydda tjänster 
och de kommer att höja ribban på efterfrågan av skräddarsydda produkter. Hur 
ser respondenterna på detta? 
 
”De ska välja vad de vill ha men då gäller det att vi har det de vill välja säger Dahlström. 
Det är bra, inte som dagens välja allt eller inget.” / Dahlström  
 
”Det kommer att finnas fler paketlösningar att välja på i framtiden, som skiljer sig åt. Det 
lilla paketet, mellanpaketet och det stora paketet. Det är jag helt övertygad om.” 
/Respondent Willander 
 
”Jag är helt övertygad att framtiden ligger i att låta kunden själv bestämma vad det är han 
vill ha. Vill han ha en annons? Vill han ha en home-styling? Vill han ha flyttstäd? Vill 
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han ha flytt? Hur många visningar vill han ha? Jag tror kunden vill betala, folks prislapp av 
vad det kostar. Det är jag helt övertygad kommer att efterfrågas om några år.” / Jungsén 
 
”Folk vill bestämma vad de själva betalar. Du ska köpa en bil. Vill du ha elhissar? Vill 
du ha sollucka? Du får betala för det. Det finns en bas här. Här är karossen, fyra hjul och 
en gammal ratt. Sen får du plocka på grejer själv. Jag är helt säker på att folk efterfrågar 
det.” / Jungsén 
 
”Jag tror stenhårt på det, det är ju så vi försöker jobba idag. Vi har en bastjänst.. det finns 
många saker som vi menar att kunden inte kan vara utan. Sedan plockar man ihop resten 
beroende på vilken bostad och affärssituation.” / Manniche 
 
Flera respondenter anser att det kommer att eller bör komma en mer 
anpassningsbar mäklartjänst precis som teorin påpekar. M2 försöker redan arbeta 
på det sättet.  
 
”Så jobbar vi idag men det är svårt för att vår erfarenhet är att konsumenten är så att säga 
en inkompetent (otränad, eftersom man köper och säljer sällan) inköpare av mäklartjänster. 
Där ligger utmaningen. Våra mäklare jobbar med det här varje dag. Kunderna vet inte 
riktigt hur de ska efterfråga saker och ting. Det ställer väldigt höga krav på mäklaren.” 
/Manniche 
 
”Men som sagt så är det stora krav som ställs på mäklarna om det här ska fungera. Mycket 
större krav än yrkeskåren idag egentligen är rustad för... Där måste vi nog vässa upp oss.” 
/Respondent Manniche 
 
Varför har inte fler börjat jobba på det viset? Manniche berättar att den stora 
utmaningen i att sälja den här sortens skräddarsydda lösningar är att mäklaren 
måste vara lyhörd och se kundens behov för att kunna kommunicera nyttan. 
Detta för att kunden inte förstår sitt eget bästa och då blir tjänsten inte den 
bästa lösningen. Manniche berättar att om kunderna hade varit kompetenta 
inköpare av tjänsten så hade de själva drivit utvecklingen. Han säger att 
vartannat samtal som M2 får in börjar med 
–Vad kostar det? Den börjar inte med –Kan du berätta för mig vad ni kan  
erbjuda ur eran gottepåse så får jag titta på hur de passar mina behov?  
 
Det handlar därmed inte om att bara kunna erbjuda skräddarsydda lösningar 
utan det handlar också om att få kunden att förstå nyttan. Förutom att 
yrkeskåren verkar dåligt rustad för en anpassningsbar mäklartjänst kanske det 
även är svårt att få kunden att förstå nyttan. 
 
Ett annat resonemang kring varför fler företag inte börjat jobba utifrån en 
anpassningsbar mäklartjänst kan vara den nya fastighetsmäklarlagen. Möjligt är 
att de stora aktörerna inväntar den nya fastighetsmäklarlagen som kommer om 
något år.  Om tjänstens utformning skulle ändras nu och sedan igen när 
lagändringen är genomförd blir det dubbla kostnader. Idag är det inte heller så 
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att kunderna vet bättre och försöker driva på utvecklingen som Manniche 
menar. Det kanske kommer längre fram i tiden däremot. 
 

4.1.3 Slutsatser från segmentering 
När det gäller marknadskommunikation skulle företagen enligt Dahlén & Lange 
(2003) fråga sig: Vilka vill vi nå? Vad vill vi säga till dem? Hur ska vi säga det? 
För att det ska ske effektivt krävdes det att marknaden segmenteras. Detta 
också för att tjänsten bättre ska kunna anpassas. Teorin säger att om 
marknadskommunikationen var densamma till alla så upplevs den som alltför 
allmän för de flesta potentiella kunderna (Parment 2008).  
 
Av det som kommit fram och diskuterats har branschen en alltför allmän 
marknadskommunikation vilket inte är positivt utifrån vad Parment (2008) 
säger. Undersökningen visar att marknadskommunikationen är bred. De stora 
aktörerna satsar på volym eftersom det är mest lönsamt och därmed vill de nå 
alla typer av kunder. Dessa nås genom att företagen erbjuder en komplett 
mäklartjänst som främst är laddad med trygghet som kundnytta.  
 
Teorin säger att företagen ska ta fram marknadsprogram som är olika till olika 
kundgrupper (Szatek 2008). Det är inte många företag i mäklarbranschen som 
ser att man kan dela upp kundgrupperna efter exempelvis kundbehov. De som 
har behov av en omfattande eller nedskalad tjänst får ändå samma tjänst i de 
flesta fallen.  
 
Hade man tänkt mer som Parment (2008), som säger att en bättre förståelse för 
tjänsteutvecklingen fås genom att förstå konsumenternas beteende, så hade 
man istället för att segmentera utefter vilken typ av objekt kunden ska sälja sett 
och segmenterat efter deras behov av mäklartjänsten.  
 
Vi uppmärksammar att flera av respondenterna har en tankegång kring att det 
är mäklaren som skall jobba segmenterat, och det först under själva intaget. De 
ser med andra ord inte att det är företaget som ska segmentera kunderna på 
marknaden. Istället väljer de stora aktörerna att använda sig av en stor, komplett 
tjänst för att sedan låta mäklaren segmentera genom att presentera paketet på 
bästa sätt utifrån vilken slags kund det är han möter på ”fältet”. Kanske beror 
det på att det är lättare att jobba på det sättet eftersom citatet från Nykvist 
verkar tyda på det. Kanske beror det på att det är svårt att låta företagen 
segmentera marknaden eftersom kunder köper och säljer bostäder så sällan i sitt 
liv. Grunden ligger alltså i att det är svårt att kommunicera ut mäklartjänsten då 
kunderna inte alltid befinner sig i en säljsituation.  
 
Inom Fasighetsbyråns målgrupp, storstadsboende i åldern 25-40 finns det 
förmodligen flera målgrupper med olika behov och livsstilsmönster. Därför 
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tycker vi synen på segmentet ”den kräsne konsumenten” är väldigt 
generaliserad. Det finns många fler variabler att jobba med enligt Szatek (2008). 
 
Vår undersökning visar att endast M2 segmenterar och anpassar på det sätt som 
teorin lär ut. M2 har tagit fram olika paket för olika typer av affärer. Exempelvis 
för de som vill sälja snabbt eller de som vill ha ett tryggare paket. I dagsläget 
säger branschen att det är upp till mäklaren att känna av och ”segmentera” 
kunden på plats. Dock är de överens om att branschen kommer att eller bör 
jobba mer med segmentering i framtiden.  
 
Slutsatsen kring en anpassningsbar mäklartjänst är kort. Det pratas väldigt 
mycket om att ha nöjda kunder och hur viktigt det är med kundfokus ”jobba hela 
tiden med kundens bästa framför ögonen”. Den enda respondenten som än så länge 
jobbar med en, enligt vårt sätt att se, anpassad tjänst utifrån kundens behov är 
respondent Manniche med företaget M2 och till viss del även Willander med 
Hemverket. De övriga respondenterna ser också att tjänsten behöver anpassas 
men de jobbar på andra sätt för att maximera kundvärdet. De vill istället se till 
att kunderna kan få utöka med allt de vill ha. 
 
Kunden verkar i framtiden kunna välja vad de vill ha, inte allt eller inget som 
det är för det mesta idag. Att ha en skräddarsydd mäklartjänst kommer att ställa 
mer krav på mäklarna.
 

4.2 Differentiering  

En differentiering sker när en produkt eller tjänst är unik och sticker ut från 
mängden, det vill säga konkurrenterna. Enligt Sharp & Daves (2001) är det 
viktigt att differentiera sig, särskilt i en bransch som gått från knapphet till 
överskott i utbudet såsom mäklarbranschen har gjort i den hausse som varit de 
senaste 10 åren. Branscher med överkapacitet och med aktörer som säljer 
odifferentierade produkter kan enligt författarna få det tuffare i framtiden.   
 
Differentieringen är själva grunden till positionering och det gäller att ge kunden mer 
värde för pengarna gentemot konkurrenternas erbjudande. Det gäller inte bara 
att differentiera sig från mängden utan också att differentiera sig på ett sätt som 
konsumenterna vill (Kotler et.al 2005).  
 
Vad säger respondenterna om tjänsten? Anser de att den sticker ut på något 
sätt? Majoriteten av våra respondenter säger att få företag i mäklarbranschen 
sticker ut. Det verkar dock inte som om det är något som det har reflekterats 
över särskilt mycket. Respondent Jungsén hårddrar det med att säga att ”Ingen 
har något speciellt att erbjuda alla har samma sak, samma tänk.” Hans uttalande stöds 
av många av de andra. 
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”Jag tycker inte att det är någon vansinnig skillnad, det är ju en ganska given uppgift man 
har och anlitas för.” / Nykvist 
 
”Det spelar ingen roll vad det står på mössan… det är samma tjänst och då handlar det bara 
om mäklaren.” /Jungsén 
 
”Njae jag vill inte påstå att vi har något speciellt kunderbjudande utan vi... ska erbjuda en 
komplett mäklartjänst.” / Hjort 
 
”Nej jag vill nog säga att min erfarenhet är att konsumenten i alla fall upplever mäklarna 
som samma, same-same.” / Manniche 
 
”Speciellt och speciellt, vi har ju en palett av erbjudanden, förutom den traditionella 
mäklartjänsten så erbjuder vi en del tilläggstjänster som alla andra också har.” /Dahlström  
 
”Mäklarföretagens kunderbjudande är ganska lika eftersom de är väldigt snabba på att se 
vad konkurrenterna gör och sedan ”apa” efter.” /Wörmann. 
 
Hjort på HusmanHagberg säger att de försöker differentiera sig genom att vara 
innovativa och först med nya produkter men det går snabbt vidare så att de 
andra företagen har samma sak. Flera av våra respondenter pekar på den 
utvecklingen nämligen att så fort någon sticker ut med något nytt så följer 
resten av mäklarföretagen efter. 
 
”Alla har det man ska ha. Om HusmanHagberg kommer med 
dubbelboendekostnadsförsäkring så tar det två veckor innan alla andra har det. Det är inget 
nytt då, det är samma tjänst och då handlar det bara om mäklaren.” / Jungsén 
 
”Att sticka ut beror nog väldigt mycket på mäklaren. Vår målsättning är att upplevas som 
trygga men ändå spännande på något sätt. Alla sex stora mäklarbyråer ser snarlika ut.” 
/Hjort 
 
”Pengarna finns i volymen. Därför tror jag att det är svårt att sticka ut allt för mycket.” / 
Hjort 
 
Det verkar som att differentiera sig, eller sticka ut som Sharp och Daves (2001) 
formulerar det, förknippas med risk. Risk att sticka ut från de andra 
mäklarbolagens tjänster. Kanske är det så att man inte har råd att differentiera 
sig allt för tydligt när kedjorna blir större och slår ut de mindre lokala 
mäklarbyråerna. Man är rädd att tappa en del av kundbasen. Ska kedjan fungera 
över hela landet måste man kanske hålla sig nära de klassiska 
mäklarvärderingarna som trygg, kunnig och engagerad som nämns otal gånger 
under våra intervjuer.  
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M2 differentierar sig något. Manniche berättar att de skiljer sig genom att även 
hjälpa köpare att hitta bostad även om bostaden inte säljs av det egna 
varumärket M2.  
 
Den mäklarfirma som sticker ut mest i jämförelse med de andra är Hemverket. 
Willander på Hemverket säger att de differentierar sig genom att vara en 
lågprismäklare. Willander berättar att kunden i stort sett bara har telefonkontakt 
med mäklaren. Kunden betalar ett fast pris i förväg på 5 000 kronor oavsett om 
objektet säljs eller inte.  
 
”Sen vet jag ju att det kan finnas väldigt stor skillnad mellan ett koncept och ett annat men 
vi är som bransch väldigt dåliga och har inte lyckats som bransch att få ut vad det är vi gör. 
Det har ju delvis att göra med att man har en kommunikativ utmaning i och med de flesta 
byter bostad så sällan Det är inte så lätt att få publiken att stå kvar och lyssna, vi upplevs 
nog väldigt lika där ute. Det är ju därför fokus från konsumenten är oerhört mycket pris.”  
/ Manniche 
 
Manniche säger att det är på grund av att just kunderna upplever att alla gör 
samma sak. ”Hade det inte varit så borde ju frågan varit: –Vad kan ni göra för mig?” 
Han säger att han vet att det är skillnader på de olika mäklartjänsterna men att 
det inte spelar så stor roll eftersom konsumenten uppfattar det som lika. 
Manniche berättar att han försöker jobba på att visa skillnaderna men säger att 
han upplever det som svårt, ”det kräver ofta att man får sitta med en kund. Det där är 
ju svårt att göra det genom passiva marknadsföringskanaler som reklam och annonser.”  
 
”Tjänsten är en sällanköpt tjänst där snittbostadsrätten byter ägare vart tionde år och 
snittvillan vart 25:te” /Respondent Manniche 
 
”Utmaningen består i att det är så oerhört långt mellan köptillfällena så kunderna har helt 
andra urvalskriterier för mäklare. Vi skulle kunna göra en helt fantastisk tjänst men 
kunden kommer ändå att uppleva att vi gör samma sak. Vi har som bransch inte lyckats 
där.” /Respondent Manniche 
 

4.2.1 Slutsatser från differentiering 
Enligt Sharp & Daves (2001) var det viktigt att företagen differentierade sig, 
speciellt i en bransch som gått från knapphet till överskott i utbudet såsom 
mäklarbranschen har gjort de senaste 10 åren.  
 
Mäklarbranschen har möjligtvis en tydlig differentiering och positionering även 
om vår undersökning visar att dessa är svaga i branschen. Dock är det som 
respondent Manniche säger väldigt svårt  för mäklarföretagen att nå ut med en 
tydlig differentiering och positionering eftersom ”det är väldigt svårt att få 
människor att lyssna och ta till sig ... eftersom de flesta människor vid varje givet tillfälle är 
supernöjda med där de bor.” Här ser vi starka tecken på att denna sällanköpta tjänst 
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är en bidragande faktor till att differentiering (och även positionering) är svårare 
än i andra branscher.  
 
Branscher med överkapacitet och med aktörer som säljer odifferentierade 
produkter kan enligt Sharp & Daves (2001) få det tuffare i framtiden. Detta 
innebär att mäklarbranschen behöver jobba mer på differentieringen av tjänsten 
på ett sätt som kunderna uppskattar såklart. Undersökningen visar detta då flera 
säger att det första som det frågas om när det ringer in en potentiell kund är 
priset. Men det är svårt för kunden att få tag i den informationen. När du ska 
köpa en bil så vet du precis vad den kostar, skulle du vilja lägga till något så 
betalar du mer och det är också specificerat hur mycket det kostar att lägga till 
de extra paketen. Eftersom kunden inte ser skillnad på tjänsterna prutas det ofta 
på mäklararvodet. Det är ytterst få som har ett visst fast pris och marknadsför 
det öppet. Vi ser detta som ett problem för branschen och deras kunder.  
 
Idag sticker ingen tjänst ut främst p.g.a. att branschen är såpass generisk. Med 
andra ord härmar alla varandra. Den som var först med en ny typ av tjänst får 
ganska snart en konkurrent som har samma tjänst men under ett annat namn.  
 
Det skulle vara mycket bättre för branschen om de verkligen hade helt olika 
typer av tjänster kring bostadsaffären. Då förstår konsumenten bättre vad som 
skiljer dem åt och kan därigenom göra ett beslut som passar dem bäst. Istället 
för att ha något som heter varudeklarerat hos ett företag och besiktigad hos ett 
annat med samma innebörd. Företagen bör försöka sticka ut mer för att av 
kunden bli sedda som ett företag med ett spännande koncept. Detta leder oss in 
på positionering. 
 
Idag är de få som differentierar sig. I vår undersökning fanns två mäklarföretag 
som differentierade sig på två helt olika vis. M2 differentierade sig genom att 
hjälpa köparna även om de inte förmedlar den bostad som de hjälper dem att 
hitta. Dessutom använde de sig av olika tjänstepaket för olika typer av kunder. 
Hemverket differentierade sig genom att fånga in en viss målgrupp nämligen de 
som annars skulle sålt privat.  
 

4.3 Positionering 

Kotler et. al. (2005) beskriver positionering som sättet produkten eller tjänsten 
definieras av kunden, platsen produkten placerar sig på i konsumentens huvud 
relativt till konkurrenternas. Vi frågar respondenterna vad de tror kunden 
tänker när de hör deras varumärke. 
 
”Vårt varumärke är laddat med ordning och reda, trygghet, stelhet.” / Nykvist 
 
”Trygg, rätt duktiga men kanske lite allemansmäklare, breddmäklare inte flaschmäklare på 
något sätt. Nöjda kunder, trygghet, ärlighet, engagemang”. / Dahlström 
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”Jag tror det klassas i medelsvenssonfacket. Det är ingen upper class-byrå ingen längst ner 
utan någonstans mittemellan.” / Jungsén 
 
”...tror jag man förknippar HusmanHagberg med främst kvalité, god renommé och nöjda 
kunder och bra service. En mäklartjänst som håller i alla väder.” / Hjort 
 
”Att vi är ett modernt alternativ. Ett nytt grepp som har en bättre fit mot marknaden som 
den ser ut idag mot hur den såg ut förut. Jag tror att vi är mer verklighetsanpassade eller 
strömlinjeformade än den traditionella mäklaren. Det är min perception, det är vad jag tror. 
Det är svårt att veta vad kunderna tror.” / Willander 
  
”Det kan nog vara väldigt olika för olika individer men vi vet att i västra Sverige så tänker 
man ofta på nydanande, framåt och dyra. Vi har gjort undersökningar som visar att folk 
säger dyra men att det är en högklassig tjänst.” /Manniche  
 
Det finns ett flertal positioneringsstrategier exempelvis: 
Kundnyttor: Kundnyttor kan enligt Szatek (2008) grovt delas in i rationella och 
emotionella kundnyttor.  
 
Prisrelationer: Det handlar främst om den relativa prisnivån. Den kan i sin tur 
definieras på olika sätt t.ex. klassvis; budget, ordinarie eller premiumpris. Det 
finns även andra termer som ekonomi, pris, lågpris eller lyx (Szatek 2008). 
 
Användare/kunden: Positionerar företaget sig starkt till en viss målgrupp så kan 
detta vara en begränsning. Det kan hindra varumärket från att nå andra 
kundsegment. 
 
Vad förmedlar citaten? Trygghet, ärlighet, engagemang, nöjda kunder, 
nydanande är alla känslobaserade. De orden väcker därmed känslor hos 
kunden. Teorin som Szatek (2008) presenterar säger att det är en kundnytta 
som är emotionell. Kundnyttan kan även vara rationell och respondent 
Willander tar upp en sådan variabel när han säger att de är mer 
strömlinjeformade än den traditionella mäklaren. Det är bara Hemverket som 
använder en mer rationell synvinkel men Willander säger även att det är vad 
han tror och tycker eftersom han inte vet hur kunden uppfattar dem. De ord 
som respondenterna använder när de beskriver varumärket de representerar är 
rätt snarlika vid närmre eftertanke. Trygghet verkar vara något flera företag 
trycker på. Kunskap och engagemang förmedlar möjligtvis en känsla av trygghet 
dessutom. Om de beskrivande orden kring de olika varumärkena är snarlika 
innebär det möjligtvis att positioneringen är snarlik. 
 
”Det handlar otroligt mycket om rykte och rekommendationer från bekantskapskrets. Det 
man tror och tycker om mäklarföretag har ett intresse, men nästan all upplevelse av vad man 
tycker och fått för begrepp om mäklarföretaget bottnar i hur man upplevt någon person som 
har företrätt något varumärke.”/ Nykvist 
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”Väldigt mycket mäklaren”. / Dahlström 
 
”Om man säger generellt så har det blivit mer och mer vanligt (ur ett mellanstort- och 
storstadsperspektiv), där det finns tillräckligt med fastighetsmäklare som gör att man kan 
träffa på två eller tre stycken. Jag tror fortfarande att man går på hjärta mer än på 
plånboken. När man kan välja så väljer man hellre den man tycker om.” / Wörmann 
 
Kunden väljer mäklarföretag och mäklare utefter sina känslor för varumärket 
men kanske främst mäklaren. Bilden av varumärket sägs också av flera 
respondenter vara efter vad konsumenten hört om någon mäklare av sin 
bekantskapskrets. Det verkar vara svårt att positionera sig genom reklam. All 
PR verkar basera sig på den trygga bostadsaffären vilket majoriteten av de 
större mäklarbolagen i branschen signalerar. Att vara en kunnig mäklare 
signalerar ju att det är en trygg affär. Däremot verkar Word-of-Mouth vara det 
som positionerar mäklarföretagen. Det kanske är därför det är så svårt att styra 
positioneringen i allmänhet.  
 
”De mätningar som Göteborgs-Posten årligen gör visar att i det man kallar top of mind 
så ligger vi etta idag. Det tror vi har att göra med den strategi vi har haft, för det är det ingen 
annan som har haft.” / Manniche 
 
M2 har lyckats ta sig till första platsen i ”top of mind” i Västsverige. De ser 
människor som människor och inte bara kunder. De får mycket kontakt med 
människor på sina ”jippon” och kan därmed ”positionera” sig i framtida 
kunders (människors) tankar. De som är annorlunda är de som positionerat sig 
väl. Men det verkar krävas väldigt mycket för de största aktörerna att utmärka 
sig i kundernas tankar. 
 
En annan teoretisk positioneringsstrategi var ”prisrelationer”. Det handlar 
främst om prisnivån som kan definieras på olika vis (ex. budget, premium). Här 
verkar det som ytterst få mäklarföretag positionerar sig. Det är ett allmänt 
problem i branschen enligt oss och flera av respondenterna. Ett symtom på det 
här är att gemene man inte vet vart företagen placerar sig på skalan mellan högt 
och lågt pris. Är SkandiaMäklarna billigare än HusmanHagberg? Är 
Fastighetsbyrån dyrare än Svensk Fastighetsförmedling? Kunden verkar också 
ha svårighet att få tag i priset på en tjänst då det ofta ”beror på”. Priset får 
kunden först när mäklaren är på plats hemma hos kunden och fått presenterat 
sig själv och sin tjänst. 
 
Det kanske beror på det respondent Hjort säger ”Pengarna finns i volymen. Därför 
tror jag att det är svårt att sticka ut allt för mycket.”  Eftersom Kotler et.al. (2005) 
säger att ”differentieringen är själva grunden till positionering” leds vi att tro att svaret 
på positioneringsfrågan är samma som på differentieringsfrågan. Att sticka ut 
för mycket (differentiering) eller att kunden uppfattar ett visst mäklarföretag 
(positionering) som en utstickare på något sätt kan leda till att kundbasen blir 
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mindre. Att av kunden bli positionerad som ett kul och spännande 
mäklarföretag kanske hämmar försäljning. När det väl kommer till kritan och 
kunden vill sälja sin villa så är nog renommé, trygghet och erfarenhet ändå det 
som lockar.  
 
Den tredje positioneringsstrategin som Szatek (2008) använder sig av är 
”användare/kunden”. Den strategin sade att om företaget positionerar sig starkt till 
en viss målgrupp kan det hindra varumärket att nå andra kundsegment. Återblick 
till Hjorts citat, ”pengarna finns i volymen. Därför tror jag att det är svårt att sticka ut allt 
för mycket.” Det verkar som om att teorin och citatet stämmer överens.  
 

4.3.1 Slutsatser från positionering 
De stora aktörerna positionerar sig kring samma kärnvärden genom trygghet 
med mera. Att betona något annat än den trygghet som verkar så stark i 
branschen kan ge risk att bli sedd på ett allt för oseriöst sätt. Att köpa in en 
mäklartjänst från ett företag med ny och okänd positionering kan med andra 
ord kännas riskfylld för konsumenten. Att tjänsten handlar om en så viktig affär 
för kunden och att den är så sällanköpt verkar vara de anledningar som hämmat 
företagen från att ta en allt för stark differentiering och positionering inom 
branschen. Dessa uttryck går hand i hand (Kotler et. al. 2005) precis som våra 
svar. 
 
Våra intervjuer visar att kundnyttan (en positioneringsstrategi) till övervägande 
del är emotionell. Men den emotionella kundnyttan anspelar till övervägande 
del på samma positioneringsvärden. Det blir ingen riktigt klarhet för kunden 
om Fastighetsbyrån är bättre än Svensk Fastighetsförmedling i någon variabel. 
 

4.4 Hur kommer branschen utvecklas? 

”Branschens utveckling i förhållande till andra branscher har stått väldigt stilla.” 
/Respondent Manniche 
 
”Mäklarbranschen står inför en förändring, helt klart.” / Respondent Willander 
 
Vi rundar av genom att se vad respondenterna tror om branschens framtida 
utveckling. Hur tror då våra respondenter att ovanstående kommer utvecklas i 
branschen i framtiden? Kommer segmentering, differentiering och 
positionering i branschen bli mer tydlig?  
När befintliga aktörer på en marknad inkluderar allt fler tjänster till deras 
kärntjänst så ökar möjligheten för att lågkostnadsaktörer lanserar 
budgetvarianter/budgetmärken med stor framgång (Parment 2008) 
 
”Det finns tre saker som kommer att betyda, varumärket, teknik och att ta hand om 
kunden och då gärna med hjälp av den teknik som finns.” /Dahlström.  
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”I framtiden måste vi kunna tillgodose kunden med allt den vill ha, som en projektledare i 
hela bostadsbytet. Vill du ha nytt kök, städning, ny veranda och vitvaror? Då fixar 
mäklaren det. Så ser Dahlström på framtiden och här ser vi också en tendens på att de små 
mäklarföretagen kommer att ha svårt att hävda sig.” / Dahlström      
 
”Jag tror att den nya mäklarlagen ser ut att kunna öppna upp för att kunna tillhandahålla 
en annan typ av paketerad tjänst med andra värden. Det blir ju tillåtet... Men helt säkert 
kommer tjänsterna att bli mer diversifierade. Det kommer att finnas fler paketlösningar att 
välja på i framtiden, som skiljer sig åt. Det lilla paketet, mellanpaketet och det stora paketet. 
Det är jag helt övertygad om.” / Willander 
 
Det innebär att mäklartjänsten alltså kärntjänsten kommer att få ett ökat antal 
kringtjänster i framtiden ifall lagförslaget går igenom. 
 
”Mäklarbranschen är ju en väldigt omogen bransch. Jag har haft fördelen att jobba i många 
andra branscher tidigare och jag tycker nog det finns en överrepresentation av antal 
varumärken här. Jag tror vi kommer att få se en konsolidering av olika typer av varumärken 
inom kort.” / Hjort 
 
”Polariseringen till att mäklartjänsten utförs av större kedjor där du driver ditt eget företag 
inom ramen för ett ramverk kommer alltmer.” / Nykvist 
 
Respondent Hjort ser brister i att branschen är omogen på det sättet att det 
finns allt för många aktörer om man jämför med andra branscher. Han tror inte 
att det finns plats för tio relativt lika stora kedjor som det är idag utan kanske 
bara fem eller sex kedjor. Därav tror han att framtiden kommer avslöja en 
konsolidering i mäklarbranschen det vill säga många sammanslagningar och 
uppköp framöver. Han drar paralleller till livsmedelsbranschen där en tidig 
konsolidering har inneburit att det idag bara finns tre-fyra större aktörer kvar. 
Respondenten menar vidare att det kommer att bli svårt för de små och 
mellanstora mäklarföretagen, med tanke på den insats som krävs, att kunna 
hänga med och hävda sig bland de stora aktörerna.  
 
”Det är så otroligt mycket som krävs. Du måste ha en vass hemsida, du måste ha mycket 
teknik. Mindre aktörer har varken råd och troligtvis inte tid... Jag tror man är tvungen att 
vara med i något koncept för att hänga med i allt det här, den tekniska utvecklingen som går 
så ruskigt fort... många små kommer att slås ut eller söka skydd i någon större kedja” 
/Respondent Hjort 
 
Han säger däremot att det alltid kommer att finnas mindre aktörer som är 
nischade på något sätt i större marknader som till exempel de större städerna 
men det kommer krävas mycket från de företagen.  
 
Teorin Parment (2008) presenterar säger att när befintliga aktörer på en 
marknad inkluderar allt fler tjänster till deras kärntjänst så ökar möjligheten för 
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framgångsrik lansering av lågkostnadsaktörer med 
budgetvarianter/budgetmärken. Det tycks inte överensstämma till fullo med 
respondenternas syn. Respondenterna ser mest att de blir starkare på de svagas 
bekostnad. 
 

4.4.1 Slutsatser kring framtida branschutveckling 
Den första är att respondenterna ser en konsolidering av  branschen. En 
konsolidering innebär att man genom samarbete mellan många kontor mer 
effektivt kan utveckla tjänster för att bli konkurrenskraftig. Men myntet har 
också en baksida. För att fungera på riksbasis och ha en stor kundbas krävs att 
man har en ganska generell positionering. Resultatet av det här är att kunden 
uppfattar de sex stora mäklarbyråerna i Sverige som väldigt lika. Lika i den 
mening att de erbjuder samma tjänst och jobbar på samma sätt, även om inte så 
är fallet. Eftersom kunden inte ser någon skillnad i tjänsterna som erbjuds så 
tittar den på det man förstår, priset. Det här tycker vi är ett problem för 
branschen då företagen kan ledas till att banta ned sina tjänster för att istället 
kunna konkurrera med priset. Man får inte glömma att det här är en viktig tjänst 
eftersom det handlar om rådgivning, guidning och hjälp med förmodligen den 
största affären som kunderna någonsin kommer att göra. Faran är att en allt för 
hård prispress leder till en allt för avskalad och lågkvalitativ tjänst. 
Konsolidering behöver därmed inte vara negativt. Det kan ge branschen stora 
muskler som kan få nya idéer att initieras på marknaden eftersom den 
finansiella styrkan ökar.  
 
Den konsolidering som respondenterna tar upp kan vara av fördel och nackdel 
för branschen. Fördelen med en konsolidering är att en ökad differentiering och 
positionering kan bli möjlig. Frågan är dock om inte konsolideringen leder till 
att de alla satsar än mer på att vara en breddmäklare. Det vill säga att försöka 
attrahera alla typer av kunder för att nå en större volym. Pengarna finns i 
volymen uttrycker sig en respondent. Faran med det är att branschen fortsätter 
vara lite intetsägande. Om det bara finns fyra stora mäklaraktörer istället för 
exempelvis sju kan de lättare försöka att differentiera och positionera sig från 
varandra. 
 
Vi konstaterar att branschen inte utvecklats i någon större mening. Det är 
tekniken som utvecklats.  
 
En annan slutsats vi drar är att branschen inväntar den nya mäklarlagen. Vi tror 
att det eventuella införandet av kringtjänster kommer att hjälpa företagen att 
sticka ut från varandra. Den faran vi ser är att branschen i dagsläget härmar 
varandra när det gäller nya produkter och tjänster. Om det fortsätter vara så i 
framtiden kan det motverka differentieringen och positioneringen. 
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De flesta verkar i dagsläget se bostadsbytet (det som mäklaren egentligen jobbar 
med) som en liten del av hela processen runt ett bostadsbyte. De ser alla en 
framtida utveckling i kringtjänster. Kunden ska få välja vad den vill ha och få 
det gjort på en gång. När kunden får välja vad den vill ha trycker de flesta 
respondenterna på en tillökning av kringtjänster. Inte en minskning eller 
förändring av mäklartjänstens utformning som den är idag.  
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5. Slutsats 

Vi börjar med en återblick från inledningskapitlet. 
 
Syftet med denna uppsats var att använda oss av  segmenterings-, 
positionerings- och differentieringsteori för att undersöka dagens mäklartjänst 
och se om det går att förbättra den.  
 
Huvudproblemet (problemfrågan) var ifall mäklarbranschen och dess tjänster 
var tillräckligt utvecklade ur ett segmenterings-, positionerings- och 
differentieringsperspektiv.  
 
Delfrågan som uppstod var ifall det var möjligt att anpassa mäklartjänsten för 
att bättre överrensstämma med kundernas olika behov och varför detta i så fall 
inte görs.  
 
Vi konstaterar att branschen inte utvecklats i någon större mening. Det är 
tekniken som utvecklats. Problemfrågan, om mäklarbranschen är tillräckligt 
utvecklad ur ett segmenterings-, positionerings- och differentieringsperspektiv 
är därför, nej, det går att jobba mer med dessa verktyg.  
 
Segmentering används knappt i branschen. Fastighetsbyråns enda segment 
(målgrupp) som de utvecklade sin tjänst mot talar mer för en utökning av 
tjänsten än för en anpassning av den mot olika kundsegment. M2 hade däremot 
följt teorin när de utvecklade sina paketlösningar till olika kunder. Frågan är 
dock om dessa paketlösningar kommuniceras ut till kund på ett effektivt sätt 
som Dahlen & Lange (2001) förespråkar. Av det som kommit fram och 
diskuterats har branschen en alltför allmän marknadskommunikation vilket inte 
är positivt utifrån vad Parment (2008) säger. Undersökningen visar att 
marknadskommunikationen är bred. De stora aktörerna satsar på volym 
eftersom det är mest lönsamt och därmed vill de nå alla typer av kunder genom 
en och samma typ av marknadskommunikation.  
 
Flera av respondenterna har en tankegång kring att det är mäklaren som skall 
jobba segmenterat, och det först under själva intaget. De ser med andra ord inte 
att det är företaget som ska segmentera kunderna på marknaden. Kanske beror 
det på att det är lättare att jobba på det sättet eftersom citatet från Nykvist 
verkar tyda på det. Kanske beror det på att det är svårt att låta företagen 
segmentera marknaden eftersom kunder köper och säljer bostäder ett fåtal 
gånger i sitt liv. Grunden ligger alltså i att det är svårt att kommunicera ut 
mäklartjänsten då kunderna inte alltid befinner sig i en säljsituation.  
 
Slutsatsen kring en anpassningsbar mäklartjänst är kort. Respondenterna ser att 
tjänsten behöver kunna anpassas. Kunden ska i framtiden kunna välja vad de 
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vill ha, inte allt eller inget som det är för det mesta idag. Att ha en skräddarsydd 
mäklartjänst ställer dock mer krav på mäklarnas kommunikationsförmåga.
Idag sticker ingen tjänst ut främst p.g.a. att alla härmar varandra i tjänsteväg. 
Den som var först med en ny typ av tjänst får ganska snart en konkurrent som 
har samma tjänst men under ett annat namn. Därför är differentieringen låg. 
 
De stora aktörerna positionerar sig kring samma kärnvärden genom trygghet 
med mera. Att betona något annat än den trygghet som verkar så stark i 
branschen kan ge konsekvenser. Att köpa in en mäklartjänst från ett företag 
med ny och okänd positionering kan kännas riskfylld för kunden eftersom 
kunderna inte säljer och köper bostäder ofta. Att tjänsten är sällanköpt verkar 
vara en av de anledningar som hämmat företagen från att ta en allt för stark 
differentiering och positionering inom branschen. Det går dock att jobba mer 
med alla delar. Det krävs dock att branschen konsolideras mer eftersom den är 
för fragmenterad för att kunna göra någon stor skillnad. Det är branschen som 
måste våga ta steget och driva utvecklingen eftersom kunderna inte är så 
bekanta med tjänstens steg. 
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6. Fas två ”Mallidén” 

En andra del av arbetet gick ut på att skapa ett handlingsförslag till hur tjänsten 
skulle kunna se ut för att passa till teorin. För att utforma ett nytt 
tjänstekoncept anser vi att det är viktigt att ta reda på de brister som finns i 
dagens mäklartjänst. Därför har respondenterna fått yttra sig om detta och hur 
man kan förbättra tjänsten.  
 
Bristerna kan kort och gott sägas vara: 
Brist på information om rättigheter, skyldigheter och tillvägagångssätt. En 
annan brist är att kunder upplever att mäklaren är svår att få tag på säger 
Nykvist. Varför mäklartjänsten är överprissatt tror Wörmann beror på det 
klassiska dilemmat mellan känslor och ekonomi. Hon menar att när ens hem 
ska säljas av någon som ska tjäna pengar på det så sker en motsättning. 
 
Förbättringsåtgärder: 
En förbättring är att informera vad som blir kvar av arvodet enligt Wörmann. 
”Säga att det här går till reklam, bilkostnader, kontorskostnader, sociala avgifter, moms och 
detta är vad som blir kvar för mig som mäklare”. / Wörmann  
Därmed kan mäklaren få bukt med det klassiska dilemmat känslor kontra 
pengar genom att visa kunden precis vad den betalar för. 
 

6.1 Handlingsförslag i form av en tjänstemall 

Vi försöker ta fram ett konkret handlingsalternativ baserat på ovanstående 
teoriavsnitt och det vi inledde fas två med nyligen. Tjänsteutveckling måste 
göras för att se till att kunden får det den vill ha berättar Arnerup-Cooper & 
Edvardsson (1998). Men vill verkligen alla kunder ha hela mäklartjänsten? Är 
det då inte lättare att utarbeta en mall där tjänsten kan anpassas? Kunderna har 
självklart olika behov. Vissa kunder kanske av tidsbrist eller okunskap vill ha 
bostadsförsäljningen serverad på ett fat med en mäklare som ordnar allt 
samtidigt som andra kunder vill ha en mer strippad tjänst där de själva kan vara 
involverade i vissa delar.  
 
För många är bostadsförsäljningen den största försäljningen någonsin och det 
är inte svårt att tänka sig att många har ett behov av att i större utsträckning 
sätta sig in i och vara delaktig i processen. 
 
Vi har arbetat fram en idé som vi kallar ”mallen”. Grunden till idén fick vi 
från Parment (2008) som nämner hur banksektorn tog fram en standardiserad 
mall som sedan anpassades för varje kund. Den sparade tid för personalen men 
kostade mycket att utveckla.  
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Tanken med mallen är att den ska hjälpa till att segmentera marknaden genom 
individualisering av mäklartjänsten. I våra ögon finns det en tjänst till alla 
kunder. Vi vill med detta kunna segmentera marknaden på ett vis som gör att 
varje kund får vara med och bestämma just hur de vill ha det. Vi anser att 
många inte vet vad en mäklare kostar. Det vanligaste svaret när någon ringer en 
mäklare och frågar vad det kostar kan vara; det beror på, vi gör så här att jag 
kommer och tittar, värderar, och sen vet jag vad arvodet är. Vi anser att det 
krävs mer transparens, vi måste involvera de kunder som vill involvera sig i 
bostadsaffären. Det kommer alltid finnas de som vill anställa en mäklare som 
ordnar allt utan att säljaren behöver lyfta ett finger. 
 
”Ju fler aktiviteter man kan överflytta på kunden, desto större blir ofta flexibiliteten, vilket 
är positivt för den kundupplevda kvaliteten och produktiviteten” / Arnerup-Cooper & 
Edvardsson (1998, s.41) 
 
Grundtanken med mallen är att hela mäklartjänsten finns specificerad som en 
prislista. I samråd med mäklaren går man med kunden igenom alla delar av 
tjänsten och i samspel väljer de vad som är aktuellt för just den 
kunden/säljaren. Vill säljaren ha en tidningsannons, extra annonsering eller två 
extra visningar så står det exakt vad det kostar. Räcker det med Hemnet? Då 
kryssar kunden bara i där. Ska mäklaren stå som kontaktperson? Avtalen som 
ska skrivas ska stå med pris t.ex. 5 000 kr. Vill kunden själv hålla visningarna 
eller vill denne att mäklaren ska det? Då kostar det exempelvis 500 kr för en 
helgvisning och 350 kr för en vardagsvisning. Kunden kan vara med och 
bestämma hur stor tjänst han behöver. Precis som matindustrin väljer att sälja 
små köttpacket till studenter och storpack till familjer. På detta sätt 
differentierar sig företaget med ett nytt koncept genom att erbjuda en tjänst 
som är skräddarsydd.  
 
Att tjänsten är skräddarsydd innebär en typ av segmentering till individnivå. 
Mallen tillåter alternativt att ta fram olika ”tjänstepaket” för olika segment. Det 
lilla, mellanstora och stora mäklarpaketet. Företaget positionerar sig som de vill 
beroende på vad som finns på mallen och hur de väljer att kommunicera ut 
detta till marknaden. Istället för trygg och engagerad kanske företaget 
positionerar sig som kundens val. Genom att profilera sig genom de 
varumärken som kan bli möjliga när kringtjänster tillåts kan man även 
positionera sig som lyxigare eller budget beroende på vilka varumärken som 
kunden kan välja som sin kringtjänst hos mäklarföretaget. Ett mäklarföretag 
som jobbar så här kan också vara transparant på ett helt annat sätt än ett 
traditionellt. Prislistan skulle till och med kunna utannonseras. Kunden kan då 
på ett annat sätt förstå hur mycket jobb som verkligen behövs för att ett hem 
ska traderas och vad de olika delarna kostar mäklarföretaget. 
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6.2 Ett nytt koncept 

Att jobba med en sådan mall som vi föreslår innebär att ett nytt koncept skapas 
eftersom tjänsteutformningen, argumenten och medlen förnyas. Förändringen 
måste vara ur kundens aspekt. Vi tror att argumenten är rationella, d.v.s. 
säljaren får en transparent tjänst där den vet vad saker och ting kostar. Säljaren 
kan därmed välja vad den är villig att betala för att sälja sin bostad och därmed 
övervinns det klassiska dilemmat med känslor kontra pengar som Wörmann 
kallar det. Detta i sin tur ger en emotionell kundnytta. Känslan av att köpa rätt 
tjänst blir ett säljargument och hjälper till att positionera detta nya koncept 
bättre. Teorin säger att den här typen av konceptförnyelse är vanlig i branscher 
där det är små skillnader i tjänsten och varumärket är den starkaste 
beslutsfaktorn vilket mäklarbranschen är till stor del. 
 

6.3 Respondenternas åsikter 

”Du tar utgångspunkt från kunden och dennes behov och då måste svaret vara ja, eller rätt 
tänk. Sedan är det ju frågan om en traditionsbunden tung aktör med sin overhead kan 
acceptera och hålla med i det här. I detta ligger också att man tvingas möta sig själv och sin 
egen rädsla för att man kanske inte tillhandahåller de rätta värdena. Så absolut. Rätt tänkt 
ur ett strikt behovsperspektiv men vågat av en aktör att kunna se det på det här sättet.” 
/Respondent Willander 
 
Vi har i vår undersökning förklarat mallidén och sedan frågat vad de tror om 
”mallen”. Här redovisas respondenternas egna svar till den frågan. 
 
Wörmann tror att den kan bli jättebra, transparens och full insyn har man 
mycket att vinna på. 
 
Nykvist ser annorlunda på saken. Han tror att det kräver för mycket 
förklarande mot kunden och det talar emot eftersom kunden egentligen inte är 
intresserad av ett minimiresonemang eller vad som fås i lön eller inte. De vill 
veta vad det kostar om huset blir sålt. Vad sen mäklaren gör för steg hit och dit 
för att nå målet spelar ingen roll säger Nykvist. Han tror ännu mindre på idén 
ifall det skulle kosta om huset inte blir sålt. Idén om att det är helt gratis om jag 
som mäklare inte lyckas är schysst. Det är ett risktagande som mäklaren gör. 
Mäklaren är dyr om han lyckas få upp ett pris som motsvarar kundens 
förväntningar. Lyckas han inte så kostar det inte kunden någonting. Den 
kundgruppen som är helt fokuserad på mäklarens pris är nog mindre än vad vi 
tror säger Nykvist.  
 
Dahlström anser att kunden vill ha hjälp med allt, inte göra saker själv. Det är 
den stora delen till att man anställer mäklaren just för att få hjälp med allt runt 
försäljningen säger Dahlström. 
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Jungsén anser att branschen måste gå åt en mer anpassad tjänst, annars är det 
kört. Det går inte att ta 70-80 000 kr idag när folk själva har någonting att säga 
till om. Det är ett ganska föråldrat sätt att mäkla på fortsätter han. Den som 
lyssnar och är mest flexibel, den vinner säger han. Farorna med att låta säljaren 
välja fritt på allt är att juridiken kan bli fel så den bör mäklaren alltid ha hand 
om. Kanske även förhandlingsdelen. Men visningar och foto kan säljaren fixa 
om den vill det. Det finns ju bra och dåliga mäklare och det finns ju bra och 
dåliga säljare. Vem som helst ska inte försöka sälja sitt hus själv, så får det aldrig 
vara säger Jungsén. 
 
Hjort tror absolut på idén eftersom han anser att branschproblemet ligger i att 
man är väldigt dålig på att förmedla vad man egentligen gör för pengarna och 
vad tjänsten innehåller. Kunderna behöver veta hur och vad tjänsten innebär 
säger han.  Samma resonemang som Nykvist förs angående risktagandet 
kostnadsmässigt för mäklaren om den inte lyckas sälja bostaden. Hjort tror vi är 
på rätt spår. I Norge tar man t.ex. betalt per visning säger han. Liknande försök 
har gjorts här där man har ett baspaket och kan lägga till silver- eller 
bronspaketet. En del skulle tycka det här var jättepraktiskt tror Hjort. Det är 
också problemet att kunden är så påläst och prutar, mäklaren sänker då sin 
provision bara för att få in objektet istället för att trycka på mervärdet och vad 
kunden får för det. Det gäller dock att paketen är bra, man måste titta på vilken 
målgrupp man har framför sig vid utvecklingen av dessa säger han. Med andra 
ord behöver mäklarfirmorna jobba mer med segmentering. 
 
Willander tror att det är rätt. ”Ni tar utgångspunkt från kunden och dennes behov och 
då måste svaret vara ja, eller rätt tänkt. Sedan är det frågan om en traditionsbunden tung 
aktör med sin overhead kan acceptera och hålla med. Rätt tänkt ur ett strikt 
behovsperspektiv men vågat av en aktör att kunna se det på det här sättet.” Även 
Willander drar en parallell till bilindustrin om hur de lyckas skapa hårda 
produkter till bilarna och mjuka tjänster som man kan lägga till eller dra ifrån. 
De är duktiga på att förklara vad som är värt vad och vad man kan lägga till och 
dra ifrån. Men den branschen har kämpat i hård konkurrens i många år. Han 
frågar sig om tiden ändå kanske inte riktigt är här. Willander tror att det både 
krävs att det finns aktörer på marknaden som fattar att det är viktigt, sedan 
krävs det också någon form av beteendeförändring hos kunderna. Just nu 
verkar det bara vara för de, som vi båda antytt, som har huvudet på skaft, har 
en viss datorvana, är intresserade och har fritt tänkande. Men resten av diket de 
är nog rädda och tror någonstans att -Det funkar nog inte ändå, det är nog bäst 
att jag betalar mina 70 000. Men jag vet inte. Tid, det kanske är det som är 
svaret säger han. 
 
Manniche tror det är framtiden. Vi på M2 har idag en bastjänst som är designad 
för att möta i princip alla kunders behov, sedan har vi 33 tillvalsmöjligheter. 
Dessutom finns även sju olika paket som plockats ihop till olika 
tillvalsmöjligheter och designats för olika typer av kundprofiler säger Manniche. 
Det bygger på det här temat. Vi på M2 kan inte erbjuda samma tjänst till alla för 
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det blir inte bra, det blir ingen bra affär, för någon. ”Där har vi ju faktiskt redan en 
segmentering och så vitt jag vet så ligger rätt långt fram med det” säger Manniche. Han 
berättar även att problemet med ett sådant upplägg är att det krävs mycket mer 
säljegenskaper av mäklaren. När en kund ringer in och säger vad de vill ha är 
det lätt att mäklaren agerar som en ordermottagare vilket gör att man tjänar 
mindre. En bra säljande mäklare försöker sälja genom att berätta om värdet av 
de paket som är av intresse för kunden som gör det bättre för just den kunden 
menar Manniche. 

6.4 Analys & Resultat 

Många av våra respondenter ställer sig positiva till idén med en mer 
anpassningsbar tjänst men vad vi förstår så erbjuds den inte i stor utsträckning 
från fler företag än M2.  
 
De som jobbat länge i branschen ser det ur ett annat perspektiv. Deras 
erfarenhet är att kunden inte vet så mycket om bostadsaffärer och frågar 
mäklaren om vad de ska göra härnäst. Kanske är det så att mallen skapar 
osäkerhet hos säljaren. En känsla av att inte veta vad som är bäst ur 
marknadsföringssynpunkt. Det slutar då med att de ändå frågar mäklaren vad 
dennes syn är på detta. Vi inser att det bästa är att själva anpassningen av 
tjänsten bör ske i samråd med mäklaren. 
 
Vi ser dock positivt på idén. Det ökar transparensen för mäklartjänsten. 
Fördelen är att den presumtive säljaren vet vad det kostar och vad denna betalar 
för. Att då själv få välja om en annons ska tryckas i tidningen för 10 000 kr eller 
inte blir då en lättnad. Det involverar säljaren i att bestämma hur mycket den 
vill betala för tjänsten. Det som kan vara nackdelen är om kunderna anser att 
det verkar för krångligt redan innan mäklaren kommit till intaget. Många går 
nämligen in på företagens hemsidor långt innan de kontaktar mäklaren och ser 
de då en ostrukturerad hemsida där de inte förstår vad eller hur saker och ting 
görs så kan det få en motsatt effekt nämligen att de inte ens tar kontakt med det 
mäklarföretaget. 
 
Att arbeta med en sådan mall kräver ur företagssynpunkt enligt Manniche att 
man har bra och säljande mäklare. Visst är det så om det ses ur ett företags 
synpunkt med ett vinstintresse. Ur en kunds synvinkel spelar det inte någon 
större roll om mäklaren är duktig på att sälja. Det som är viktigt för kunden är 
att den får rätt information. Information som enligt Wörmann är något som 
mäklarbranschen brister i. En användning av mallidén skulle innebära både att 
mäklaren är duktig på att förklara mallen på ett bra sätt för kunden och att sälja 
in delarna i tjänsten. En bra förklaring av mallen gentemot kunden innebär att 
den förstår mer och kan därmed våga ta egna beslut kring dess utformning. 
Därmed ökar nyttan för kunden. En mäklare som är duktig på att kommunicera 
och sälja in vissa delar av tjänsten har stor chans att kunna öka kundnyttan 
vilket förhoppningsvis lyfter företaget på flera sätt. 
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Frågan är om inte Willander har rätt när han undrar om tiden är nu för denna 
typ av idé. Det kanske är för tidigt att jobba på det här viset. Dock vilar det på 
företagen att trycka på utvecklingen. Kunden kommer ha svårt att göra det och 
veta hur. Ansvaret ligger tydligt på branschen enligt oss. Mallidén är inte 
fullständig på något sätt utan bara en idé från oss. En mer specifik utformning 
är ett intressant uppdrag för framtida uppsatsskrivare. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Mäklarsamfundet 

Vi skriver en uppsats om mäklartjänsten, hur den ser ut idag och hur den kan 
komma att se ut i framtiden... Vill du så kommer alla dina svar vara anonyma 
och ditt namn eller företag kommer inte återges. Svaren är till för att vi ska få 
en bättre bild i vår uppsats, så ett stort tack till att du är med. 
  
Kan du kort berätta om din bakgrund och titel. 
-   
 
Tycker du att mäklarföretagens kunderbjudande skiljer sig? 
-   
 
Tror du att de jobbar på olika sätt för att nå olika kundtyper?  
-  
 
Delar de in kunder i olika segment? 
-  
 
Går det att jobba med segmentering? 
- 
    
Hur tror du kunden tänker vid val av mäklarföretag?  
-  
 
Vad tror du det finns för brister i dagens mäklartjänst? 
-  
 
Hur kan man förbättra mäklartjänsten? 
- 
 
Hur tycker du att de olika mäklarkoncepten sticker ut från varandra? 
-  
 
Hur ser du på mäklarfirmor som sticker ut som t.ex. Hemverket, 
Hemonline?  
-  
 
Tror du att de har en konkurrensfördel eller –nackdel gentemot de stora? 
-  
 
Hur ser du på en anpassningsbar mäklartjänst för olika kundgrupper? 
-  
 
Hur fås en nöjd kund?  
-  
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Varför tror du att kunder anser att mäklartjänsten är överprissatt? 
-  
 
Hur viktigt tror du arvodet är för kunderna? 
-  
 
Hur kan man övertyga om arvodet? 
-  
 
Tror du det är bra att använda en modell som visar vart pengarna går? 
-  
 
Fas två: Förklaring av Mallen... 
Vi försöker ta fram ett konkret handlingsalternativ. En idé som vi kallar 
mäklarnas tjänstemall. En mall där hela mäklartjänsten finns specad som en 
prislista. Man går igenom med kunden vilka delar av tjänsten som är aktuellt för 
just honom. Ska mäklaren stå som kontaktperson? Ska kunden själv hålla i 
visningarna? Ska mäklaren stå för objektbeskrivningen? Mäklaren får självklart 
vara med och guide:a kunden. Kunden kan vara med och bestämma hur stor 
tjänst han behöver.  
 
 
Hur tror du det här (vår mallidé) hade fungerat? 
-  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Mäklare och tjänsteutvecklare 

Vi skriver en uppsats om mäklartjänsten, hur den ser ut idag och hur den kan 
komma att se ut i framtiden... Vill du så kommer alla dina svar vara anonyma 
och ditt namn eller företag kommer inte återges. Svaren är till för att vi ska få 
en bättre bild i vår uppsats, så ett stort tack till att du är med. 
 
Kan du kort berätta om din bakgrund? 
-  
 
Kan du berätta om ert företags kunderbjudande? 
-  
 
Vad tror du kunden tänker när de hör ert varumärke? Vilket ”fack” 
placeras ni i? 
-  
 
Hur gör ni för att nå olika kundtyper? Delar ni in era kunder i olika 
segment? 
-  
 
Tror du ert företag attraherar speciella grupper av kunder? 
-  

 
Hur tycker du att de olika mäklarkoncepten sticker ut från varandra? 
-  
 
Tycker du det finns differentierade mäklartjänster 
-  
 
Vem sticker ut och på vilket sätt? 
-  

 
Hur ser du på mäklarfirmor som sticker ut som t.ex. Hemverket, 
Hemonline? 
-  
 
Tror du att de har en konkurrensfördel eller –nackdel gentemot de stora? 
-  
 
Vilka mäklarkoncept tror du kommer fungera bäst i framtiden? 
-  
 
Hur tror du kunden tänker vid val av mäklarföretag? 
-  
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Vad tror du det finns för brister i dagens mäklartjänst? 
-  
 
Hur ser ni på en anpassningsbar mäklartjänst för olika kundgrupper? 
- 
Fas två: Förklaring av Mallen... 
Vi försöker ta fram ett konkret handlingsalternativ. En idé som vi kallar 
mäklarnas tjänstemall. En mall där hela mäklartjänsten finns specad som en 
prislista. Man går igenom med kunden vilka delar av tjänsten som är aktuellt för 
just honom. Ska mäklaren stå som kontaktperson? Ska kunden själv hålla i 
visningarna? Ska mäklaren stå för objektbeskrivningen? Mäklaren får självklart 
vara med och guide:a kunden. Kunden kan vara med och bestämma hur stor 
tjänst han behöver.  
 
 
Hur tror du det här (vår mallidé) hade fungerat? 
-  
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Bilaga 3. Intervjufrågor till Hemverket 

Vi skriver en uppsats om mäklartjänsten, hur den ser ut idag och hur den kan 
komma att se ut i framtiden... Vill du så kommer alla dina svar vara anonyma 
och ditt namn eller företag kommer inte återges. Svaren är till för att vi ska få 
en bättre bild i vår uppsats, så ett stort tack till att du är med. 
 
Kan du berätta om ert företag och er tjänst? 
-  
 
Hur länge har ni funnits? 
- 
 
Hur går tjänsten till? Vad skiljer er från de andra mäklarna? 
-  
 
Finns det andra steg i den traditionella mäklartjänsten som ni tycker är 
mindre värdefulla för kunden? 
-  
 
Kan du berätta mer om skillnaden mellan er tjänst och den vanliga 
mäklartjänsten. Hur går det till från början till slut? 
-  
 
Kan du berätta snabbt om din roll i företaget och din bakgrund? 
-  
 
Kan du berätta lite om din egen bakgrund? 
-  
 
Vad tror du kunden tänker när de hör ert varumärke? Vilket ”fack” 
placeras ni i? 
-  
 
Ni sticker ut ganska mycket från de traditionella mäklarkoncepten. Vad 
tror du det ger er för konkurrensfördelar? 
-  
 
Vilka sorters kunder tror du lockas av er tjänst? 
- 
 
Tror ni att ni kan locka alla sorters kunder med er tjänst? 
-  
 
Hur klarar kunderna av att sköta de delar de själva gör? 
-  
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Finns det andra som du tycker sticker ut? 
-  
 
Hur tror du mäklartjänsten kommer att se ut i framtiden?  
-  
 
Fas två: Förklaring av Mallen... 
Vi försöker ta fram ett konkret handlingsalternativ. En idé som vi kallar 
mäklarnas tjänstemall. En mall där hela mäklartjänsten finns specad som en 
prislista. Man går igenom med kunden vilka delar av tjänsten som är aktuellt för 
just honom. Ska mäklaren stå som kontaktperson? Ska kunden själv hålla i 
visningarna? Ska mäklaren stå för objektbeskrivningen? Mäklaren får självklart 
vara med och guide:a kunden. Kunden kan vara med och bestämma hur stor 
tjänst han behöver.  
 
 
Hur tror du det här (vår mallidé) hade fungerat? 
-  
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