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Sammanfattning 

Dagens marknad för mäklarbyråer är hårt konkurrensutsatt och domineras av 

stora nationella mäklarkedjor. Mindre, fristående mäklarbyråer har svårt att 

etablera sig och enligt Timmons mfl. överlever bara 30 procent av alla företag 

de fem första aktiva åren (refererad i Brundin & Johansson 2006). Detta är ett 

hot mot den fria konkurrensen som behövs för en välfungerande marknad där 

konsumenternas nytta har högsta prioritet.  

Studien undersöker vilka som är de framgångsrika och hållbara 

konkurrensfördelarna för fristående mäklarbyråer. De fyra områden vi belyser 

för att hitta konkurrensfördelar är: 

 Marknadsföring 

 Kundsupport och service 

 Bra ledning och personal 

 Benchmarking och konkurrenshantering 

Studiens resultat bygger på telefonintervjuer med åtta fristående mäklarbyråer 

med störst marknadsandel i Sverige. Resultatet visar att dessa är framgångsrika 

och hållbara konkurrensfördelar för fristående mäklarbyråer:  

 Noggrannhet vid utformandet av varumärket och att hålla fast vid 

namnet och bara göra små justeringar som byte av färg och design.  

 Hitta nya sätt att marknadsföra sig på och en nisch att hålla sig till. 

 Hitta styrkorna i den lokala förankringen eftersom närheten till 

kunderna har stor betydelse. 

 Utnyttja kostnadseffektiva metoder för att nå kunderna. 

 Erbjuda något extra utöver mäklartjänsten som ingen annan erbjuder 

eller hålla sig enbart till mäklartjänsten. 

 Skapa trivsel bland personalen då det avspeglas i kontakten med 

kunderna. 

 Hålla koll på konkurrenterna för att ligga steget före och inte riskera att 

bli omkörd. 
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1. Inledning 

Det första kapitlet tar upp grunden till ämnet och vad som kan vara bra att veta innan 

följande kapitel. 

1.1. Bakgrund 

Vi kontaktade verksamma mäklarbyråer på den ort vi studerar för att hitta ett 

intressant uppsatsämne som både vi och mäklarbyråerna kunde dra nytta av. 

En nyetablerad, fristående mäklarbyrå behövde hjälp med att utveckla 

affärerna och nappade på vårt erbjudande att undersöka hur de skulle kunna 

gå till väga. Mäklarbyråns problem blev utgångspunkten för vår uppsats.  

Dagens marknad för mäklarbyråer är hårt konkurrensutsatt och domineras av 

stora nationella mäklarkedjor. Mindre, fristående mäklarbyråer har svårt att 

etablera sig och enligt Timmons mfl. överlever bara 30 procent av alla företag 

de fem första aktiva åren (refererad i Brundin & Johansson 2006). Detta är ett 

hot mot den fria konkurrensen som behövs för en välfungerande marknad där 

konsumenternas nytta har högsta prioritet. Därför är det av stor vikt att 

närmare undersöka vilka faktorer som en fristående mäklarbyrå kan påverka 

för att överlevnad och nå framgång.  

Vi har haft svårt att hitta tidigare aktuella och liknande undersökningar. De 

flesta är gjorda på tidigt nittiotal eller i andra länder. Undersökningar från 

nittiotalet behandlar inte dagens moderna bekymmer. Problemet med studier 

gjorda i andra länder är att mäklarrollen skiljer sig åt mellan länder. I Sverige 

finns ett utmärkande system där en fastighetsmäklare företräder såväl köpare 

som säljare. Utomlands förekommer oftast två typer av mäklare där den ena 

företräder köpare och den andra företräder säljare. 

En utmaning vid ämnesvalet var att kombinera två olika programinriktningar 

inom ekonomi. Detta medför också stora möjligheter eftersom vi täcker in ett 

bredare kunskapsområde. En fördel är att vi studerat liknande kurser inom till 

exempel marknadsföring men från olika utgångspunkter och det gör att vi 

kompletterar varandra med olika perspektiv. 

1.2. Begrepp och definitioner 

Konkurrensfördelar inom en bransch innebär att ett företag skiljer sig från 

sina konkurrenter genom att erbjuda sina kunder något som tilltalar dem bäst. 
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Resultatet blir ökad lojalitet hos befintliga kunder och en växande kundkrets 

(Wikström & FA-rådet 1994).  

Begreppet fristående mäklarbyrå innebär att mäklarbyrån inte tillhör någon 

mäklarkedja. Trots att vissa av de mäklarbyråer vi valt ut består av flera kontor 

som är verksamma på några få orter anser vi inte att de ingår i någon större 

mäklarkedja utan kan ses som fristående. Exempel på stora nationella 

mäklarkedjor är Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och 

SkandiaMäklarna.  

Begreppet kunder definierar vi som både säljare och köpare vid 

fastighetsaffärer.  

1.3. Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka som är de framgångsrika och hållbara 

konkurrensfördelarna för fristående mäklarbyråer.  

1.4. Problemställning 

Vilka är de hållbara konkurrensfördelarna för fristående mäklarbyråer på en 

marknad som domineras av större mäklarkedjor?  
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Inledning 
Det första kapitlet tar upp grunden till ämnet och vad 

som kan vara bra att veta innan följande kapitel. 

 

Metod 

Här presenteras tillvägagångssättet för uppsatsen. 

Tidigare 

forskning 

I detta kapitel presenteras den litteratur som utgör 

grunden för uppsatsens syfte.  

 

 

Empiri 

I detta kapitel presenteras empirin som är insamlad 
genom telefonintervjuer. 

 

Analys 

Kapitlet behandlar analys av empirin. 

 

Slutsats 

Avslutningsvis återkopplas resultatet av uppsatsen till 
syfte och problemställning. 

1.5. Disposition 
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för uppsatsen. 

Utgångspunkten för uppsatsen är sekundärdata vilket är relevant litteratur i 

ämnet som böcker, artiklar och tidigare uppsatser (Jacobsen 2002). Med detta 

som stöd utformar vi en uppfattning om vilka faktorer som utgör de viktigaste 

konkurrensfördelarna för fristående mäklarbyråer. Därefter ska vi samla in 

empiri anpassad till vår frågeställning för att undersöka om den stämmer 

överens med teorierna. Med dessa jämförelser kan vi öka eller minska 

förtroendet för de tidigare teorierna (Holme & Solvang 1997). Denna ansats, 

att gå från teori till empiri, kallas för deduktiv datainsamling (Jacobsen 2002). 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod vid insamling av data. Men 

eftersom vi i vissa av frågorna kommer att använda oss av koncentrerade 

utgångspunkter i form av fördefinierade konkurrensfördelar har metoden även 

inslag av kvantitativ datainsamling (Jacobsen 2002). Anledningen till att vi 

väljer en kombination är att datainsamlingsmetoderna kompletterar varandra 

bra. En av de största fördelarna med den kvalitativa metoden är dess 

flexibilitet som möjliggör förändring och utveckling av frågeställningen under 

arbetets gång (Grønmo 2006). För att förhindra onödiga utsvävningar som 

skulle resultera i ett alltför brett och tunt material gör den kvantitativa 

metoden undersökningen mer strukturerad och pålitlig (Holme & Solvang 

1997; Grønmo 2006).  

Vi utför en studie med hjälp av telefonintervjuer med fristående mäklarbyråer 

från ett urval. En nackdel med telefonintervju är att den kan påverkas av 

intervjuareffekt. Det innebär att både den som intervjuar och den som är 

respondent påverkas av varandras kroppsspråk och tonläge. Dessutom har det 

visat sig att respondenten har lättare för att justera sanningen eller ljuga vid 

telefonintervjuer. En fördel med telefonintervju är att den är mer anonym och 

det innebär att intervjuareffekten är betydligt mindre än vid personlig intervju. 

Detta beror på att det endast är rösterna som kan påverka studieresultatet. 

Den största anledningen till varför vi inte genomför personliga intervjuer är att 

det är mer resurskrävande än telefonintervjuer. När data samlas in genom 

exempelvis intervjuer för en specifik frågeställning kallas den för primärdata. 

Andra metoder för oss att samla in empiri är exempelvis med enkäter. 

Anledningen till varför vi inte väljer det är att svaren riskerar bli mindre 

uttömmande och färre antal respondenter (Jacobsen 2002). 
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Vi använder oss av internettjänsten Mäklarguiden på sökmotorn Booli.se för 

att hitta framgångsrika och fristående mäklarbyråer. Vi väljer ut de 30 fristånde 

mäklarbyråer som har högst marknadsandel i Sverige den 20 april 2011. 

Anledningen till det stora urvalet är att vi är medvetna om att denna tidpunkt 

på året innebär en hög arbetsbelastning för mäklarbyråer och denna tidsbrist 

kan orsaka många bortfall. Vår förhoppning är att minst åtta mäklarbyråer vill 

delta för att ge ett trovärdigt och tillräckligt material till uppsatsen. 

Mäklarbyråerna kontaktar vi genom mejl med förfrågan om att delta i vår 

studie. Responsen från urvalet är sämre än förväntat vilket resulterar i att vi 

kontaktar mäklarbyråerna med hjälp av telefon. Detta ökar antalet villiga 

deltagare avsevärt och innebär att vi kan genomföra åtta stycken 

telefonintervjuer. De mäklarbyråer som ställer upp är ett representativt urval 

för att fem av dem är topp tio på listan för högst marknadsandel av de 

fristående mäklarbyråerna i Sverige. Vi anser att detta gör empirin tillförlitlig 

eftersom det är flera representanter från toppskiktet av vårt urval som deltar i 

studien. Nackdelarna med att det bara är åtta mäklarbyråer som deltar är att 

det är svårt att hitta särskilda mönster och dra generella slutsatser. Fördelarna 

är att studien och analysen av den är mindre tidskrävande och mer 

lätthanterlig. Dessutom minskar risken för att begå misstag och 

koncentrationen kan riktas mot få men innehållsrika studieresultat. 

För att få så uttömmande och bra svar som möjligt av deltagande mäklarbyråer 

väljer vi att först göra en testintervju med den mäklarbyrå som gav oss 

grundidén. Därefter justerar vi frågor och utformning inför studiens intervjuer. 

Dessutom läser vår handledare och andra kritiker igenom frågorna i samma 

syfte som testintervjun. 

Under fyra dagar genomförs de åtta intervjuerna som efter godkännande av 

deltagarna spelas in. Anledningen till inspelningen är för att lättare kunna 

återkomma till deltagarnas svar vid senare analysering.  

Analyseringen berör hela empirin med återkoppling till teori och tidigare 

forskning. Alla svar från alla mäklarbyråer redovisas inte eftersom vi vill 

undvika upprepningar och irrelevant information. Vi lyfter fram de delar som 

utmärker sig särskilt och därmed är intressanta att belysa. 
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3. Teori och tidigare forskning i ämnet 

I detta kapitel presenterar vi den litteratur som utgör grunden för uppsatsens syfte. Vi går 

igenom fyra huvudpunkter som vi genom tips från handledare och relevant litteratur anser 

vara de viktigaste för att skapa hållbara konkurrensfördelar. 

Dagens företag måste vara flexibla och utvecklas för att inte riskera att hamna 

efter sina konkurrenter. Genom att skapa hållbara konkurrensfördelar ges 

utrymme för att nå företagets långsiktiga mål (Aaker 2008). 

3.1. Marknadsföring 

Det sker en ständig utveckling inom det mesta och även inom 

marknadsföring. Det som var tillämpbart för några år sedan fungerar inte lika 

bra i dagens situationer och processen för att lyckas fortsätter (Kotler 1999).  

Internet har utvecklats enormt vilket har gjort att behovet av marknadsföring 

hos mäklare har ändrats. Nu handlar det mer om att marknadsföra sig genom 

att profilera sitt företag jämför med hur det var förr, då tyngdpunkten låg på 

att mäklaren genom annonser och register visste var köparna fanns. En 

svårighet i profileringen kan dock vara att mäklartjänsten är hårt styrd av lagar 

och regler för att alla mäklarföretag ska ha liknande tjänster (Mäklarsamfundet 

service i Sverige AB 2005; SFS 1995:400). 

3.1.1. Varumärke 

En marknadsförares viktigaste redskap är varumärken. Det gäller att skapa ett 

starkt varumärke med bra associationer för att vinna konkurrensfördelar. 

Målet är att bygga upp ett starkt varumärke genom att kunderna identifierar 

sitt behov och därefter bara kan tänka sig just detta varumärke. Sker detta 

kontinuerligt har marknadsföraren lyckats maximalt (Dahlén & Lange 2009). 

 

Företagets nytta av varumärket 

Varumärket är flexibelt och kan innehålla flera olika produkter. Det kan även 

leda till nya affärsmöjligheter, genom att ett företag inom samma segment kan 

äga andra varumärken för att kunna nå ut till en bredare målgrupp.  

Konkurrensimmunitet är också en nytta och som tidigare nämnts kan ett starkt 

varumärke göra att kunderna alltid föredrar varumärket och blir då mindre 

påverkbara av konkurrenternas marknadsföring. Detta gör att varumärket 
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anses unikt och att konkurrenterna då är mer känsliga för det starka 

varumärket (Dahlén & Lange 2009).  

 

Kundernas nytta av varumärket 

Kunderna väljer hellre ett mer känt varumärke då det oftare förekommer i 

sociala medier och andra reklamsammanhang. Kunderna kan lättare få 

information av vänner och andra konsumenter. Detta ökar deras kunskap och 

kännedom om varumärket (Dahlén & Lange 2009). Ett känt varumärke vet 

fler innebörden av att konsumera. Kunderna kan uppleva att de vet mer vad 

de får när de väljer ett välkänt och starkt varumärke (Aaker 2008). När 

kunderna känner sig osäkra inför att fatta ett köpbeslut kan deras tidigare 

erfarenheter och kunskaper kring varumärket komma väl till hands och hjälpa 

dem att fatta ett beslut (Dahlén & Lange 2009). 

 

Kostnader för ett varumärke 

Det går inte att bortse från att ett varumärke även leder till kostnader, för att 

introducera och bevara (Dahlén & Lange 2009). Ett starkt varumärke kommer 

som alla andra tillgångar att sjunka i värde utan ytterligare investeringar 

(McDonald et al. 2001). Utgångspunkten är att med hjälp av 

varumärkesbyggandet ska dessa kostnader generera vinst för företaget (Dahlén 

& Lange 2009).  

 

Uppbyggnad av ett starkt varumärke 

Det finns flera punkter att beakta för att bygga upp ett varumärke (Kotler 

1999). Det första steget är att välja ett namn som speglar hela varumärket, dess 

identitet, positionering och värde. Från ett exempel ur Kotlers (1999) bok 

visades två eleganta damer upp på bilder och en grupp män skulle avgöra 

vilken som var mest elegant. Det visade sig att det blev jämt mellan damerna. 

Då ändrades undersökningen och damernas namn skrevs ut, Elizabeth och 

Gertrude. Helt plötsligt vann Elizabeth med god marginal. Namnet spelar en 

stor roll och kan vara avgörande när kunderna ska välja varumärke. Företagets 

valmöjligheter för ett namn kan delas upp i olika kategorier såsom namn på en 

person, plats, livsstil, kvalité eller ett konstgjort namn. 
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Några bra egenskaper för ett namn: 

 Det knyter an till produktens fördelar: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling – 
mäklarbyrå med försäkring och bank. 

 Det knyter an till produktens egenskaper som effekt eller färg: Svensk 
fastighetsförmedling – mäklarbyrå med svenska flaggans färger. 

 Namnet ska vara lätt att komma ihåg, uttala och känna igen. En fördel kan vara 
att välja korta namn: ERA - mäklarbyrå. 

 Det ska vara tydligt och lätt urskiljbart: Fastighetsbyrån - mäklarbyrå. 

Namnet bör även kunna användas internationellt utan negativ betydelse. Ett 

exempel kan vara att undvika att ge en bil som ska säljas i spansktalande länder 

namnet Nova då ”no va” på spanska betyder ”går inte” (Kotler 1999). 

Namnet är enormt viktigt och ett väl genomarbetat namn ger konsumenterna 

dessutom snabbare associationer än reklam som tar längre tid för dem att 

bearbeta (Dahlén & Lange 2009). 

Steg två i uppbyggnadsfasen är att knyta an varumärket med positiva 

associationer. De punkter som företaget bör tänka på när det bygger upp de 

positiva associationerna är attribut, fördelar, företagets värderingar, 

personlighet och användare (Kotler 1999).  

 

 Attribut: Varumärket bör kopplas samman med utmärkande egenskaper och 
kännetecken, för att det ska bli ett starkt varumärke (Kotler 1999). Exklusiv, 
högkvalitativ och mångsidig är attributen som kopplas samman med 
Skandiamäklarna.   

 Fördelar: Det är viktigt att även omnämna fördelarna och inte bara 
egenskaperna (Kotler 1999). Länsförsäkringar fastighetsförmedling indikerar sina 
fördelar i att det är smidigt med bank, försäkring och fastighetsförmedling som 
en helhetslösning. 

 Företagets värderingar: Det ska framgå vilka som är företagets främsta 
värderingar - vilka som företaget är mest stolta över (Kotler 1999).  
Skandiamäklarnas ledstjärna är kvalité och de fokuserar på trygghet, ansvar och 
förmåga i sin kundkontakt. Dessutom arbetar de utifrån ett miljöperspektiv och 
har utarbetat en miljöguide för sina kunder. 

 Personlighet: Ett varumärke med stark personlighet är precis som en människa 
mer minnesvärd än en med svag personlighet (Aaker 2008). Vad människor 
tycker och hur de uppfattar varumärket kan knytas till varumärkets personlighet 
(Dahlén & Lange 2009). Genom att tänka sig varumärket som en person kan 
exempelvis bilmärket Mercedes ses som en medelålders man med en sofistikerad, 
dominant och välorganiserad personlighet (Kotler 1999; Dahlén & Lange 2009). 
För att på ett enkelt och lättbegripligt sätt förstå vad företaget står för och även 
kunna jämföra med konkurrenterna kan varumärkets personlighet vara en bra 
utgångspunkt. Det kan dock inte visas genom personlighet att detta skulle 
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generera marknadsföringseffektivitet, då det är svårt att avgöra vilken 
personlighet som anses vara bättre än en annan (Dahlén & Lange 2009). 

 Användare: Varumärkets typiska användare bör knytas an till varumärket. 
Utifrån ett exempel med Mercedes skulle den typiska Mercedeskonsumenten 
antas vara äldre, erfaren och förmögen (Kotler 1999). 

 

Varumärkesidentitet 

Utifrån dessa fem punkter fortsätter uppbygganden av varumärket genom att 

skapa en varumärkesidentitet. För detta finns vissa verktyg att använda sig av 

som slogans, färger, symboler och logotyper samt berättelser – som används 

av många starka varumärken (Kotler 1999). 

 

 Slogan: En slogan är varumärkets upprepande reklamfras. Genom att använda 
en bra slogan resulterar det i att kännedomen om varumärkes personlighet ökar 
(Kotler 1999). Det kan vara svårt att hitta en slogan som kunderna gillar men 
några företag inom fastighetsmäklarbranschen som har lyckats är:  
Fastighetsbyrån – “Vi älskar lyckliga slut” 
Svensk Fastighetsförmedling – ”Från ett läge till ett annat” 

 Färger: Det är bra att använda sig utav färger vilket gör att kunderna associerar 
färgen med varumärket. Det gäller då att använda samma färg eller färger 
konsekvent genom hela företaget för att genomsyra verksamheten (Kotler 1999). 
Fastighetsbyråns färger är orange samt svart och Skandiamäklarna har färgerna 
rosa och grönt.   

 Symboler och logotyper: För att kommunikationen ska bli bättre är det mycket 
bra att använda sig av en symbol eller en logotyp (Kotler 1999). Logotypen är 
viktigare än namnet då den är mer effektiv eftersom konsumenterna har lättare 
för den synliga kommunikationen. Dessutom är logotypen viktig utifrån att mötet 
mellan varumärket och konsumenterna oftast sker under en kort tid - de 
skummar igenom en tidning, ser en kort reklamsnutt eller kör förbi en 
reklamtavla (Dahlén & Lange 2009). Det ska vara lätt att komma ihåg och känna 
igen en logotyp och den ska även skapa viktiga och positiva 
varumärkesassociationer (Henderson & Cote 1998). Det är vanligt att företag 
försöker skapa framgång med sitt varumärke genom att sammankoppla det med 
någon känd person. Detta medför fördelar men också kostnader. Risken med att 
använda en känd person är om han eller hon uppträder olämpligt får det även 
negativa konsekvenser för varumärket (Stig & Hessel 2007). Ett mindre kostsamt 
alternativ är att exempelvis använda sig av en tecknad figur eller skapa en egen 
figur för att bli ihågkommen av kunderna. Ett annat sätt att skapa en bra logotyp 
är att välja ett föremål som symboliserar och representerar varumärket eller 
företaget. Det kan då medverka till att kunderna lättare kommer ihåg och tar 
emot varumärket (Kotler 1999). Ett exempel är mäklarkedjan ERA som 
använder sig av ett hus i logotypen för att knyta an till verksamhetens 
tjänsteområde. 

 Berättelser: En fängslande och medryckande berättelse är något som kan 
utnyttjas i uppbyggnaden av ett varumärke. Vem som startade företaget eller hur 
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företaget uppkom kan vara exempel på intressanta berättelser för att göra 
varumärket speciellt och unikt. Coca-Cola är ett varumärke som är förknippat 
med en berättelse om dess grundare och deras kamp för att skydda den hemliga 
formeln för drycken (Kotler 1999). 
 

Varumärkeseffektivitet 

Det är en konst att bygga framgångsrika varumärken och det finns inga 

gemensamma framgångsfaktorer som gäller för alla. Varumärken är olika 

därför skiljer sig även deras uppbyggnad åt. Nyckeln till ett framgångsrikt 

varumärke är ett lättbegripligt märkesbudskap i en mix med tydliga egenskaper 

(Haig 2005).  

3.1.2. Positionering 

Det gäller att hitta luckor på marknaden för få en bra och fördelaktig position 

jämfört med konkurrenterna. Det gäller att skapa förståelse för att kunderna 

ska känna till varumärkets innebörd. Kundernas behov står i centrum för hur 

varumärket ska positioneras och konkurrenternas egenskaper är även viktiga 

att ha i beaktning (Dahlén & Lange 2009). 

Positionering handlar om att sätta sig in i andras situationer och tänka utifrån 

deras synvinkel. För att nå en bra positionering bör företaget bestämma vad 

det är bäst på och hur det ska bli bäst för kunderna. Dessutom bör företaget 

tänka på hur de vill att kunderna ska se dem jämfört med konkurrenterna, 

samt vad det är som gör företaget bättre än konkurrenterna (Ekberg 2006). 

För att varumärket ska bli kundernas “top of mind“, det första varumärket 

kunderna tänker på när de står inför ett köpbeslut, krävs en bra positionering. 

Om varumärket är kundernas “top of mind” leder detta till större fördelar 

jämfört med konkurrenterna (Ekberg 2006).  

Tips vid positionering är att inte erbjuda något till alla utan istället verkligen 

fokusera på den eller de målgrupper som företaget kan tillgodose. Det är även 

viktigt att kunna nå ut till varje målgrupp på ett unikt sätt som passar den bäst. 

För att kunna vinna och försvara en viss position i kundernas medvetande för 

företaget, varumärket eller produkten gäller det för företaget att koncentrera 

sig på en tydlig kundfördel eller värdering. Service är ett exempel på en tydlig 

kundfördel. Har ett företag bra service uppfattar kunderna detta som positivt 

att de får något mer än bara en produkt. Det är också viktigt att fråga kunden 

hur denne upplever produkten, för att se köpet utifrån kundens perspektiv och 

förbättra positioneringen (Ekberg 2006). 
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3.1.3. Val av marknadsföringskanaler 

Internet  

Före detta kommunikationsministern Ines Uusmann uttryckte sig att Internet 

bara är en fluga och att folk inte skulle ägna mycket tid åt att surfa på nätet. 

Hennes uttalande blev en flopp och idag används Internet till nästan allt - att 

läsa mejl, tidningar, bloggar, hemsidor, lyssna på musik, shoppa och så vidare 

(Frankel 2007). Internet är ett media som används av många människor och 

som är väldigt genomslagskraftigt (Dahlén & Lange 2009). Det erbjuder 

många olika sätt att genomföra sin marknadsföring på och trots att det sker 

mer på användarens villkor har kunderna svårt att undvika all reklam på 

hemsidorna. Det gäller då för företagen att erbjuda ett mervärde som utmärker 

sig från mängden och fångar kundernas uppmärksamhet på ett oväntat och 

intresseväckande sätt. Internet är den typ av media som passar bäst för reklam 

i syfte att bygga upp ett varumärke. Den lämpar sig bäst när det är frågan om 

att skapa och förmedla känslor och med förmågan att kunna visa rörliga bilder 

och stillbilder (Dahlén & Lange 2009). Om företagets utgångspunkt är att 

skapa publicitet genom något som alla pratar om är Internet det ultimata 

mediet. Ett framgångsrikt och intresseväckande budskap på Internet kan 

medföra ett lyft för marknadsföringen.  

Ett sätt att marknadsföra sig på ett snabbt och billigt sätt är att använda e-post. 

Genom ett knapptryck skickas e-posten till kunden och företaget kan snabbt 

få respons tillbaka vilket sparar mycket tid jämfört med ett traditionellt utskick 

med post som tar flera veckor. Det krävs analysering av nuvarande kunder och 

kontakter för att nå en lyckosam marknadsföring via e-post. Oftast leder det 

till en bättre lönsamhet för företaget om de riktar sin marknadsföring till 

nuvarande kunder än att rikta den till nya kunder. Ett bra sätt för att få in fler 

e-postadresser och potentiella kunder är att få besökarna på webbplatsen att 

registrera sin e-post för att bygga upp ett kundregister och att sedan kunna 

erbjuda dem nyhetsbrev eller liknande. En av fördelarna med att använda sig 

av denna typ av marknadsföring är att besökarna själva har fyllt i sin e-post 

och visar att de är intresserade vilket underlättar problematiken om vilka som 

ska få ta del av marknadsföringen. (Gardner 2003). Problemet med 

marknadsföring via e-post är spam, som är e-post som uppfattas störande och 

kan påverka kundernas uppfattning om företaget på ett negativt sätt. För att 

undvika spam och lyckas med marknadsföringen handlar det återigen om att 

sätta sig in i mottagarnas situation och skapa förståelse för vad de värdesätter i 

informationen och kunna leva upp till det och leverera. Detta kan sedan leda 
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till konkurrensfördelar och bättre utgångspunkt inför kommande 

affärssituationer (Frankel 2007).  

Att många företag har en webbplats är nästan lika vanligt som att de har ett 

telefonnummer. Användningsfunktionen av webbplatserna skiljer sig åt. För 

vissa företag används webbplatsen mer som ett visitkort och andra använder 

den för större behovsuppfyllande. Tydligheten, bra språkformulering och 

trovärdighet är väldigt viktigt - det är orden som styr, säljer och övertygar 

besökarna. Dessutom vill besökarna på ett lätt, enkelt och pålitligt sätt få 

tillgång till informationen som de söker, vilket också kan underlättas genom 

tydlighet och trovärdighet. För att lyckas med en bra webbplats kan det vara 

lärorikt att studera framgångsrika webbplatser för att hitta bra inspiration 

(Frankel 2007). Internet är fördelaktigt då det är lätt att mäta resultatet av 

marknadsföringen. Det som kan vara problematiskt är dock att det finns 

mycket information att det kan vara svårt att välja ut vilken information som 

ger bästa resultat och hur den ska analyseras. Det finns då vissa hjälpmedel 

som kan vara till stöd, till exempel genom att använda sig av cookies kan 

företaget mäta bland annat antal besökare på hemsidan, besökare som laddat 

ner dokument och vilka som gjort beställningar (Frankel 2007). 

 

Direktmarknadsföring 

Direktreklam är den reklam som skickas direkt till en mottagare och det finns 

ingen kontakt öga mot öga med kunden (Ekberg 2006). Denna typ av kanal 

har också stor genomslagskraft (Gardner 2003). För små företag är 

direktmarknadsföring ett bra verktyg att använda sig av, då företaget inte har 

stora resurser till att satsa miljoner på varumärkesutveckling. 

Den bästa effekten av direktmarknadsföring med post fås genom att reklamen 

är adresserad och att brevet måste öppnas innan personen kan ta del av 

reklamen. Framgår det att det är reklam innan brevet öppnats bidrar detta till 

att det är färre som öppnar det (Dahlén & Lange 2009).   

Fokus ligger på att få människor så intresserade som möjligt av det som 

företaget har att säga. Företaget behöver ställa sig frågan vad som intresserar 

potentiella kunder. Svaret på frågan är hur företaget genom sitt erbjudande kan 

underlätta deras situation och inge ett förtroende. Företaget bör även jämföra 

sina fördelar mot konkurrenternas för att kunna utvecklas. De behöver också 

ställa sig frågan varför de potentiella kunderna ska konsumera samt sätta sig in 

i deras situation och se reklamen utifrån deras perspektiv. Små förtagare har 



18 

 

stor nytta av adresserad direktreklam, eftersom det mäts på ett lätt och säkert 

sätt (Ekberg 2006). Fördelen är att företaget exakt kan se var svaren på 

utskicken kommer ifrån och lära sig var och hur de ska investera på bästa sätt 

(Gardner 2003).   

En process av direktmarknadsföring av post börjar med ett kuvert som 

personen öppnar, innehållet väcker personens intresse och denne börjar läsa, 

erbjudandet tilltalar personen på ett övertygande sätt om att köpet kommer bli 

bra och det leder sedan vidare till ett köp. Det hela börjar alltså med kuvertet 

och för att lyckas i sin direktmarknadsföring bör företaget ägna sig åt att göra 

kuvertet tilltalande eftersom det ska skapa spänning och intresse för att 

personen ska lockas till att öppna det. Några bra tips är att använda vanliga 

frimärken och att skriva adressen för hand, vilket skapar mer spänning och fler 

öppnar kuvertet. En present i kuvertet kan göra mottagaren ännu mer lockad 

till att öppna kuvertet och mottagaren blir glad. Dessutom bör avsändaradress 

på kuvertet inte tas med, då detta förstör effekten av överraskningen. 

Direktreklamsprocessen måste noga tänkas igenom och testas för att bli så bra 

som möjligt, samt att ha förståelse för att kunderna får ta del av en massa 

erbjudanden och inte sitter och väntar på företagets brev.  Företaget bör 

undvika att nämna kostnader innan kunderna vet vad de får (Ekberg 2006).  

 

Relationsmarknadsföring  

Relationsmarknadsföring involverar hela företaget och är inte enbart en typ av 

marknadsföring. Tanken är att alla på företaget strävar efter samma uppsatta 

mål och tyngdpunkten ligger främst hos företagsledningen, organisationen och 

fördelningen av resurserna. Relationsmarknadsföringen ligger sedan som 

prioritet två. Kundvärdet är värdet av den upplevelse som kunden fått i och 

med relationen mellan den och företaget. Kunden väger sedan den upplevda 

kvalitén mot den uppoffring den har gjort i relationen. 

Relationsmarknadsföring och kundvärde bygger på varandra för en lyckad 

implementerad strategi därför att det tidigare förutsätter det senare och 

genererar att det ökar. Det är kunden och relationen till kunden som är 

utgångspunkten men för att det ska fungera krävs som tidigare nämnts 

engagemang från hela företaget. För att skapa relationer som uppfattas som att 

de höjer värdet för kunden och för företaget och som dessutom är lönsam 

krävs det även att företaget tänker långsiktigt och har tålamod (Blomqvist et al. 

2000). 
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Kundrelationer handlar om att företaget ska inge ett förtroende hos kunderna 

som gör att de väljer företaget. För att skapa en bra lojalitet till kunderna krävs 

det att företaget visar att de är deras vän. Det är viktigt att tillfredsställa 

kunderna på många sätt genom att erbjuda olika betalningsmöjligheter, mer 

frekventa och längre öppettider, möjligheten att handla från katalog, olika 

beställningsalternativ, hemleverans, personal som alltid svarar i telefon, finnas 

tillgänglig på Internet och erbjuda olika former av gratis erbjudanden som 

testperiod, demonstration och värdering. Genom att företaget erbjuder 

kunderna detta blir det lättare för dem att fatta ett köpbeslut (Ekberg 

2006). Företaget ska kunna sätta sig in i och förstå kundernas situation och 

sedan kunna samarbeta med kunden för att skapa ett bra kundvärde. Genom 

att kunderna är nöjda och återkommer skapar företaget bra kundrelationer och 

därmed konkurrensfördelar (Blomqvist et al. 2000).  

3.2. Kundsupport och service 

Många fastighetsmäklare har nöjda kunder. Den senaste undersökningen från 

Svenskt kvalitetsindex visar att nöjdheten för branschen ligger på cirka 73 

procent (Svenskt kvalitetsindex 2010). Därför behöver företaget göra sina 

kunder lyckliga för att sticka ut från mängden. Att överträffa kundens 

förväntningar är ett sätt att göra kunden mer än nöjd. Det är inte tillräckligt att 

bara berätta för kunden varför företaget är det bästa, det måste också 

omvandlas till handling för att vara övertygande (Ekberg 2006). 

Det har visat sig att support som stöds av handledare gör att personalens 

kundorientering förbättras (Yuann-Jun et al. 2010). Kundorientering innebär 

att sätta sig in i kundens situation och försöka förstå vad som betyder kvalité i 

tjänsten för att tillfredsställa just hans eller hennes behov (Edvardsson 1996). 

Lojalitet skapas genom att företaget knyter till sig kunden på ett känslomässigt 

plan. Den personliga kontakten med fastighetsmäklaren gör att kunden känner 

trygghet. Kunden vill alltid ha möjlighet att komma i kontakt med företaget 

och det lönar sig att skaffa den teknologi som krävs för att uppfylla detta 

(Ekberg 2006). 

En viktig del vid möten med kunder är kroppsspråket som svarar för cirka 80 

procent av kommunikationen. Detta återspeglar personalens inställning till 

kunden och har stor betydelse för kundens attityd till kvalitén på företagets 

service (Edvardsson 1996). 
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En studie visar hur viktigt det är med att personalen är optimistiskt inställd till 

sitt arbetsklimat. Det reflekteras nämligen i kundernas uppfattning av 

företagets service. De företag som har positiv och tillmötesgående personal 

har också nöjdast kunder som anser att kvalitén på företagets service är 

överlägsen (Schneider 1994). 

3.1. Bra ledning och personal 

Det personliga engagemanget har stor betydelse för att ett företag ska nå 

framgång på sin marknad. Därför är det viktigt att välja passande personal och 

att ledningen finns tillgänglig som stöd (Aaker 2008). Ett innovativt och 

avancerat system för personalfrågor, så kallad Human Resources (HR) spelar 

en viktig roll för stora företags prestationer. Men för ett litet företag har det 

närmast obefintlig betydelse. Däremot är det av större vikt att ledningen i små 

företag har bra och personlig kontakt med sin personal (De Grip & Sieben 

2009). 

En tjänst behöver utvecklas för att fortsätta vara attraktiv för kunderna och 

enligt Edvardsson (1996) har företagsledningen större inverkan på framgången 

för en tjänsteutveckling än för en varuutveckling. Detta tas upp närmare i 

nästa avsnitt om benchmarking som också berör ledningens inverkan på 

utvecklingen av företagets tjänster.  

Den högsta ledningens huvudsakliga uppgift vid tjänsteutveckling är att utse 

lämplig projektledningsgrupp och delegera ansvar. Det är också viktigt att 

ledningen är engagerad i personalens arbete och uppmuntrar till nya idéer och 

lösningar (Edvardsson 1996). 

För kunder kan det vara svårt att skilja på vilka egenskaper som kan tillskrivas 

tjänsten och vilka som kan tillskrivas den som utför tjänsten. Det blir oftast ett 

helhetsintryck där personen som utför tjänsten har störst påverkan på kundens 

uppfattning av tjänstens kvalité (Edvardsson 1996). Det har även visat sig att 

kunder på fastighetsmarknaden för bostäder väljer fastighetsmäklare utifrån 

deras personliga egenskaper och inte utifrån vilken mäklarbyrå de är anställda 

på (Day & Nourse 1991). Därför konkurrerar inte fastighetsmäklare endast 

mot andra byråer utan mot nästan 6 600 andra potentiella rivaler 

(Fastighetsmäklarnämnden 2011). Detta är ännu ett argument till varför det är 

viktigt att satsa på att personalen trivs och fungerar bra tillsammans.  

I ett tjänsteföretag är löner till personal en av de största kostnaderna. Därför 

borde det ligga i ledningens intresse att låta personalen vara delaktig i 
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utformningen av nya tjänster och utvecklingen av redan befintliga. Då får 

personalen chansen att själva påverka utvecklingen av sin arbetssituation, 

något som är mycket motiverande och avspeglas i deras kontakt med kunder 

(Edvardsson 1996).  

En praktisk handling för att sammansvetsa ledning och personal är att 

tillsammans utforma en policy för företagets agerande utöver de etiska regler 

som redan styr branschen. Detta ökar inte bara chansen att policyn verkligen 

följs utan även att företaget lyckas förmedla en image som ett företag med hög 

moral till sina kunder och sin omvärld (Brytting 2005).  

3.2. Benchmarking och konkurrenshantering 

3.2.1. Ursprung 

Det engelska ordet benchmarking används även i svenskan men kan också 

översättas till riktmärkning eller prestandajämförelse (Svenska akademien 2006). 

Fenomenet har förekommit i olika former ända sedan Egyptens storhetstid för 

många tusen år sedan men den moderna formen utvecklades i början av 1980-

talet av Xerox, ett världsledande företag inom affärsprocesser och 

dokumenthantering (Karlöf 2009).  

3.2.2. Vad är benchmarking 

Benchmarking innebär att hitta sina konkurrenters bästa affärsmetoder och 

sedan tillämpa dem på sin egen verksamhet. Det behöver inte bara vara direkta 

konkurrenter utan kan med fördel även vara ledande företag inom helt andra 

branscher. Huvudsaken är att de använder sig av metoder som med vissa 

justeringar passar den egna verksamheten. För att det ska bli en 

konkurrensfördel kan inte företaget bara kopiera affärsmetoderna utan 

behöver ytterligare utveckla dem (Camp 1993). Även Karlöf (2009) instämmer 

med att benchmarkingens grundkärna är att inspireras av andra. Gray (2006) 

påpekar att immateriella produkter som tjänster är svårare att efterlikna men 

iakttagelserna kan ändå bidra till nya idéer för det egna företaget. 

3.2.3. Varför benchmarking 

Benchmarking är ett hållbart koncept när det gäller metod för att skapa 

konkurrensfördelar. För det första är jämförelser av den egna verksamheten 

med andra företag nödvändiga för att urskilja sina egna svagheter och styrkor. 

Nästa argument är att vi genom att studera andra också undviker att göra 

samma misstag eller lägga resurser på att utveckla exakt samma lösningar som 
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konkurrenterna redan gjort. Slutligen stimuleras medarbetarna när deras 

arbetsuppgifter utvecklas (Karlöf 2009).  

För små och medelstora företag används benchmarking för att sätta upp mål 

som motiverar till bättre prestationer och snabbare inlärning (Shah & Kleiner 

2011a). För att nå dessa mål är benchmarking ett verktyg för att hitta och 

förstå vilka som är de bästa arbetsmetoderna (Camp 1993). 

Orsaken till varför ett företag vill använda denna typ av metod är för att bli 

effektivare genom att öka kvalité och produktivitet (Karlöf 2009). Shah och 

Kleiner (2011a) definierar ordet kvalité som: “… how well the company meets its 

costumers’ expectations.”. Eftersom utvecklingen av samhället gör att kundens 

förväntningar förändras behöver också företagets erbjudna service förändras 

kontinuerligt. Benchmarking blir då ett verktyg för att ständigt underhålla 

denna strävan efter förbättring (Shah & Kleiner 2011a). För att hänga med i 

utvecklingen kan inte benchmarking bara genomföras en enda gång. Det blir 

effektivt först när den blir en upprepad process som används på alla 

avdelningar inom företaget (Camp 1993).  

3.2.4.  Hur går det till 

Det finns mängder av olika varianter och modeller för att genomföra 

benchmarking. Genom att studera 24 stycken olika benchmarkingmodeller 

kom Shah och Kleiner (2011a) fram till ett femstegshjul för att illustrera de 

viktigaste stegen.  

 
Figur 1: Benchmarking wheel (Benchmarking hjul) illustrerar den cykel som 

benchmarkingprocessen innebär (Shah & Kleiner 2011b) 

 Plan (planera) Det första steget innebär att planera vad som ska förbättras 

genom benchmarking och vilka företag som ska fungera som 
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inspirationskällor. Dessutom ingår vilka inom det egna företaget som ska 

utföra studien och vilka prestationsmått som ska mätas. 

Find (hitta) Det andra steget innebär att hitta de rätta informationskällorna och 

vilka prestationsmått som kan jämföras och vilka som kan behöva justeras. 

Collect (samla in) Det tredje steget innebär att samla in den information som 

behövs. 

Analyze (analysera) Det fjärde steget innebär analysering av den information 

som samlats in. Det ska även resultera i förslag på åtgärder inför sista steget.  

Improve/action (förbättra/agera) Det femte och sista steget innebär att de nya 

förbättrade arbetsmetoderna införs (Shah & Kleiner 2011a). 

Karlöf (2009) skriver att benchmarking används inom nästan alla företag. 

Detta styrks av en studie, där företag från över 40 olika länder deltog, som 

visar att benchmarking i någon form används av de flesta företag. Den avslöjar 

även att användarna föredrar benchmarking framför andra förbättringsverktyg 

och att de kommer att fortsätta med metoden (Adebanjo et al. 2010).  

3.2.5.  Vilka inom företaget utför benchmarking 

Det finns två huvudanledningar till varför den högsta ledningen i företaget bör 

styra och ansvara för benchmarking. Den första är att avdelningsledningen kan 

ha en känsla av att deras hittills gjorda arbete förkastas och därmed välja att 

inte utnyttja chansen till benchmarking optimalt. Det andra är att 

benchmarking kan leda till att nya avdelningar uppstår medan andra 

försvinner. Det kan upplevas som ett hot för avdelningsledningarna och 

rädslan att förlora sin avdelning medför motvilja att främja 

benchmarkingprocessen. Dessutom får metoden större trovärdighet bland 

personalen om ledningen stödjer och visar sitt engagemang i arbetet (Camp 

1993). 

Det är viktigt att alla berörda inom företaget blir involverade i 

benchmarkingprocessen för att göra den effektiv. Om endast ledningen har 

processens helhetsbild får personalen svårt att ta till sig sammanhanget och 

benchmarkingens genomslagskraft blir svag (Khurrum & Faizul 1999). Ett sätt 

att engagera personalen är att låta dem själva utföra benchmarkingen, eftersom 

det också är de som har störst kunskap om sina arbetsmetoder (Camp 1993). 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras empirin som är insamlad genom telefonintervjuer. Rubrikerna är 

kopplade till kapitlet om tidigare forskning i ämnet för att vara konsekvent. Vi inleder med 

en kort företagspresentation av de deltagande mäklarbyråerna.  

4.1. Företagspresentationer 

Aroseken:  

 Startade: 1956 

 Antal anställda: 13 stycken 

 Kontor: Västerås 

 Kontaktperson: Johan Swensson 

Bostadsagenten 

 Startade år: 2006 

 Antal anställda:12 stycken 

 Kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg 

 Kontaktperson: Annika Hellström 

Magnusson Mäkleri 

 Startade år: 1963 

 Antal anställda: 23 stycken 

 Kontor: Stockholm, Lidingö, Djursholm och Norrtälje 

 Kontaktperson: Christer Magnusson 

Peter Landgren & Co 

 Startade år: 2000 

 Antal anställda: 30 stycken 
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 Kontor: Malmö City/Husie, Malmö Kulladal/Söder, Höllviken, 

Skanör, Trelleborg, Kvälinge 

 Kontaktperson: Nicklas Björklund 

Södermäklarna 

 Startade år: 1983 

 Antal anställda: 32 stycken 

 Kontor: Stockholm; Medborgarplatsen, Mariatorget, Enskede/Farsta, 

Hallunda Torg, Tullinge Centrum, Hammarby Sjöstad, 

Hägersten/Mälarhöjden, Liljeholmen och Årsta/Johanneshov 

 Kontaktperson: Anders Alf 

Tågmark 

 Startade år: 1990 

 Antal anställda: 7 stycken 

 Kontor: Molkom och Karlstad 

 Kontaktperson: Birger Tågmark 

Valvet 

 Startade år: 1990 

 Antal anställda: 12 stycken 

 Kontor: Helsingborg/Viken och Ängelholm 

 Kontaktperson: Peter Jörgensen 

Widerlöv & Co 

 Startade år: 1995 

 Antal anställda: 56 stycken 

 Kontor: Uppsala (tre kontor), Stockholm och Västerås 

 Kontaktperson: Tomas Widerlöv 
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4.2. Marknadsföring 

4.2.1. Varumärke 

Jag och min bror startade 1995 utan erfarenhet från fastighetsmäklarbranschen 
men med stort intresse och en vilja att göra något nytt. När vi startade såg 
marknaden ganska annorlunda ut jämfört med idag. Det var i samma veva som 
Internet slog igenom överhuvudtaget. Branschen var väldigt traditionell så det var 
inte så svårt att sticka ut och göra skillnad. Vi var först i Sverige med egen 
hemsida. Det var en kund som tyckte att det här lät som framtidens melodi, men vi 
visste knappt vad det var. Det här var samma år som de bevingade orden av 
dåvarande kommunikationsminister Ines Uusmann om att Internet bara var en 
fluga. Men hon hade ju fel och det blev ganska bra. Hela IT-revolutionen har ju 
förändrat hela branschen och hela samhället också. Det gav oss ett försprång och 
gjorde att vi hade ganska mycket lättare än de som hade varit med ganska länge.1 

För att bygga upp varumärket har nästan alla mäklarbyråer startat med stor 

satsning på annonsering och koncentrerat sig på lokal förankring. Undantagen 

är Aroseken som är en 50-årig stiftelse med tre affärsområden inom boende2 

och Magnusson Mäkleri som har byggt upp varumärket genom grundaren 

Christer Magnusson långa erfarenhet i branschen. Han började med kontakter 

i byggföretaget Skanska för utbyte av tjänster och har därefter blivit en känd 

person som profilerar företaget sen starten 1963.3   

För att utmärka sig på marknaden har flera olika metoder använts. 

Bostadsagenten skiljer sig från mängden med att erbjuda mäklartjänsten till ett 

rimligare arvode.4 Valvet däremot har ända sedan starten satsat på att nischa 

sig på exklusiva boenden och områden där de är verksamma.5 Aroseken, 

Södermäklarna och Peter Landgren & Co ser fördelarna i sin lokala förankring. 
2, 6, 7 Den sistnämnde tillsammans med Magnusson Mäkleri lägger störst vikt på 

att bygga kundrelationer genom att vara ödmjuk och ambitiös.3 Tågmarks 

sticker ut genom att även vara verksamma utomlands i bland annat Holland 

och Tyskland.8 

Majoriteten av mäklarbyråerna utrycker att de vill bli förknippade med 

seriositet, kvalité, kunskap, engagemang, trygghet, närhet, omhändertagande 

och prisvärdhet. Valvet har tre uttalade ledord; kunskap, ansvar och 

                                                 
1
 Tomas Widerlöv VD Widerlöv & Co, intervju den 10 maj 2011 (Tomas) 

2
 Johan Swensson Administration och marknadsföring Aroseken, intervju den 9 maj 2011 (Johan) 

3
 Christer Magnusson VD Magnusson Mäkleri, intervju den 9 maj 2011(Christer) 

4
 Annika Hellström Kontorschef Malmö Bostadsagenten, intervju den 10 maj 2011 (Annika) 

5
 Peter Jörgensen Ägare Valvet, intervju den 12 maj 2011 (Peter) 

6
 Anders Alf Auktoriserad Fastighetsmäklare Södermäklarna, intervju den 10 maj 2011(Anders) 

7
 Nicklas Björklund Säljchef Peter Landgren & Co, intervju den 11 maj (Nicklas) 

8
 Birger Tågmark Delägare Tågmark, intervju den 9 maj (Birger) 
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engagemang som återfinns i all deras marknadsföring.5 Magnusson Mäkleri vill 

bli förknippade med grundaren som person och hans goda rykte och 

erfarenhet.3 

Alla mäklarbyråer utom Magnusson Mäkleri investerar i varumärket genom 

marknadsföring som annonsering i tidningar, på bussar, med mera. Widerlöv 

& Co uppger att det är den största kostnadsposten efter löner till anställda.1 

Magnusson Mäkleri investerar indirekt genom att ha många objekt inom en 

stor radie och aldrig neka ett uppdrag oavsett avstånd eller skick. På detta sätt 

förlitar han sig på mun-till-mun-metoden.3 Det innebär att kunder berättar om 

sina upplevelser för bekanta och därmed sprids förhoppningsvis ett gott rykte.  

Bostadsagenten fick sitt namn genom att anordna en namngivartävling.4 

Widerlöv & Co och Tågmark använder sig av grundarnas utmärkande 

efternamn. Widerlöv & Co valde att inte beskriva med namnet vad de gör för 

att undvika att blandas ihop med andra mäklarbyråer.1 Tågmark påpekar att 

namnet indikerar att de är fristående från banker och försäkringsbolag.8 

Magnusson Mäkleri och Peter Landgren & Co hade redan vid starten 

etablerade mäklare inom branschen och såg fördelarna med att bygga vidare på 

namnet när de öppnade eget.3,7 Södermäklarna kopplar samman sitt namn med 

geografiskt arbetsområde6 och det gör även Aroseken som står för Aros = 

Västra aros (Västerås) och eken = Sparbankseken2. Valvets grundare skrev 

upp flera alternativ med kriteriet att namnet skulle vara kort och därefter 

ströks namn allt eftersom tills ett förslag återstod. Trots att Valvet var 

nyetablerat gav namnet intryck av att vara en väletablerad mäklarbyrå med lång 

historik. Peter Jörgensen har ingen förklaring till detta men ser det som en stor 

fördel.5 

Ett sätt att knyta an positiva associationer till varumärket är att göra som 

Widerlöv & Co och sponsra ungdomsidrott, kulturevenemang och skänka 

pengar till hemlösa. Tomas Widerlöv påpekar att det känns roligt att samtidigt 

kunna hjälpa till.1 Peter Landgren & Co samarbetar med andra starka 
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varumärken som Handelsbanken, Fonus och Familjens Jurist för att bygga upp 

sitt varumärke på lång sikt.7 För skapa känslor använder sig Aroseken av bilder 

på människor som förmedlar trygghet.2 Valvet är noga med att se till att sina 

anställda arbetar utifrån en ”Valvetstandard” likväl på jobbet som privat. Detta 

eftersom bekantskaper som byggts upp privat kan ge ringar på vattnet.5 

Bostadsagenten använder sig av rekommendationer genom att kunderna har 

möjlighet att lämna omdömen om byrån på hemsidan.4 

 
Figur 2. De deltagande mäklarbyråernas logotyper 

Två av mäklarbyråerna använder färgen grönt för att visa sin 

varumärkesidentitet. Aroseken beskriver den gröna färgen som trovärdig, 

positiv och miljömedveten. Färgen var modern vid starten 1956 och är 

modern även idag.2 Peter Landgren & Co nischade sig från början genom att 

låta en konstnär måla av ansiktet på alla anställda för att profilera företaget. 

Detta blev väldigt lyckat på marknaden i Malmö men när konkurrenterna 

började imitera ändrade Peter Landgren & Co sin utformning. De har behållit 

samma logotyp och form genom åren men ändrat färgerna för att vara 

moderna.7 Valvet har gjort tvärtom och istället ändrat logotypen men valt att 

behålla färgerna.5 Tågmark var inne på att ändra sin logotyp som symboliserar 

jord och skog för att även visa att de började förmedla bostadsrätter, men de 

valde att behålla ursprungslogotypen för att undvika förvirring. Tågmark 

lyckades ändå få uppdrag för bostadsrätter genom ”förtroendet på stan”.8  
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Många mäklarbyråer använder sig av slogan i olika former för att bygga upp 

varumärkesidentiteten. Aroseken förmedlar bostäder i tre olika former; 

hyresrätter, nyproducerat och begagnat och deras slogan lyder ”Alla tiders 

boende” för att symbolisera att de har boende för hela livscykeln.2 Tågmarks 

berättar att de använder sig av små slogans i form av ord som; ”fristående”, 

”personlig service”, ”trygghet”, ”bred kompetens”, ”erfarenhet” och ”förtroende”.8 

Även Valvet använder sig av ledord men har valt ut tre stycken; ”kunskap”, 

”ansvar” och ”engagemang”. Anledningen till att de är tre beror på att det är vad 

hjärnan kan komma ihåg.5 Magnusson Mäkleri sticker återigen ut genom att 

inte lägga någonting på marknadsföring utan vill istället växa i takt med sin 

kunskap och vill då inte gå i förväg med marknadsföring av varumärket.3 

4.2.2. Positionering 

Peter Landgren & Co positionerar sig genom att ligga i framkant när det gäller 

innovation och teknik. De har ett centralt beläget kontor i Malmö som har ett 

interaktivt skyltfönster som lockar många förbipasserande att stanna till. De 

tar också hjälp av professionella marknadsförare för att hitta nya nischer för 

att komma ut med sitt varumärke.7 Även Widerlöv & Co tar hjälp av experter 

för att positionera sig genom fokusgrupper. Det innebär att en grupp personer 

tillfrågas om sina åsikter och tankar kring en idé för att diskutera och därmed 

ge företaget ledning vid val av marknadsföring. Det senaste visade ett gott 

resultat i och med att deras grafiska profil utmärker sig från sina konkurrenter 

både i Uppsala där de är verksamma och i Göteborg där de är så gott som 

okända.1 Tågmark är i startgroparna för att även knyta kontakter mellan 

hyresvärdar och hyresgäster, något som de i dagsläget är ensamma om på sin 

lokala marknad.8 Valvet nischar sig exklusivt i Helsingborg och har dragit en 

tydlig geografisk gräns var de väljer att förmedla objekt. De håller hårt på detta 

för att inte göra samma misstag som sina konkurrenter, som i lågkonjunkturer 

suddat ut sina gränser och därmed tappat den exklusiva nischen.5 Magnusson 

Mäkleri byggde först upp kontor i Stockholm och Norrtälje. Därefter försökte 

de även öppna kontor utanför staden för att nå kunderna där nya mäklare 

etablerade sig. Men det var vid helt fel tidpunkt när marknaden var på 
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nedgång, vilket gjorde att de gick ifrån det och satsade enbart på de fyra 

kontoren i Stockholm och Norrtälje.3 

Eftersom tjänsterna i branschen blir allt mer lika varandra anser Peter 

Landgren & Co att personalen är det viktigaste men även hur de sköter om 

kunderna är viktigt.7 Även Valvet anser att personalen är viktigast för att vara 

bättre än konkurrenterna. De jobbar enligt sin ”Valvetstandard” och försöker 

hela tiden återkoppla till sina kunder för att få respons.5 Aroseken och 

Södermäklarna tycker att deras starka lokala förankring gör dem bättre än 

konkurrenterna.2,6 Aroseken drar även fördel av att de är en stiftelse, vilket 

innebär att de inte är någon dagsslända utan utstrålar en trygghet eftersom en 

stiftelse inte går att lägga ned.2 Widerlöv & Co använder sig av processdriven 

försäljning, vilket är ett unikt verktyg som innebär att förmedlingsuppdraget 

delas upp. Mäklaren gör cirka 60 procent av jobbet och resten fördelas mellan 

bättre lämpade personer som proffsfotografer, stylister och mäklarassistenter.1 

Tågmark anser sig vara bättre än konkurrenterna genom att vara fristående 

och kan därmed snabbt, lätt och effektivt anpassa sig efter kundens förfrågan. 

Exempelvis finns det under en särskild flik på hemsidan ett projekt med 

tomter till salu vid en skidanläggning. Detta har skapats genom att Tågmark 

kan erbjuda sina kunder speciella lösningar.8 Bostadsagenten använder sig av 

lägre arvoden för att utmärka sig från konkurrenterna.4 

För att vara det bästa för kunden är Bostadsagenten högt engagerade med bra 

kommunikation och låter en mäklare sköta hela förmedlingen själv.4 Peter 

Landgren & Co är noga med att ge feedback och är mer intresserade av 

människorna än att göra snabba affärer. De skyndar långsamt för att kunna ta 

hand om köpare och säljare. Detta har visat sig lyckosamt då statistiken visar 

att de får bättre betalt än konkurrenterna.7 Södermäklarna beskriver också att 

det bästa för deras kunder är att de får ut högre försäljningspriser än sina 

konkurrenter.6 Återigen kopplar Aroseken till att de är en stiftelse som funnits 

med länge och skapar trygghet genom att förmedla bostäder till flera 

generationer.2 Magnusson Mäkleri ger sitt bästa till kunden genom att vara 

ihärdig och aldrig ge upp förrän de hittat en lösning på försäljningen.3 Genom 
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kundundersökningar försöker Widerlöv & Co ständigt utvärdera sig själva och 

förbättra sig för att uppnå kundernas förväntningar.1 Valvet fokuserar starkt 

på att se varje kund som nybörjare och aldrig ta för givet att kunden vet hur 

försäljningen går till. Dessutom följer de kunderna både under själva 

försäljningen och med återkoppling efter avslutad affär för att försäkra sig om 

att kunderna är nöjda och mår bra.5 

4.2.3. Val av marknadsföringskanal 

Trots att tidningsannonseringen minskat använder alla mäklarbyråerna det i 

någon form för att synas. Valvet använder sig av tidningsannonsering i syfte 

att visa i vilket område de är verksamma och för att potentiella säljare ska 

kontakta dem när de en gång ska sälja.5 Radio är också en populär 

marknadsföringskanal. Södermäklarna sticker ut genom att annonsera i 

bioreklam.6 Tågmark har valt att synas i elevkataloger på skolor för att nå ut till 

elevernas föräldrar.8 Sponsring av idrottsklubbar är också en form av 

marknadsföring som Tågmark, Peter Landgren & Co samt Widerlöv & Co 

använder sig av.8,7,1 Aroseken och Widerlöv & Co utmärker sig genom att 

annonsera på lokalbussarna.2, 1 Flera av mäklarbyråerna marknadsför sig 

genom skyltar ”på stan” exempelvis busskurer. 

Alla mäklarbyråerna är aktiva på Hemnet.se och andra liknande sökmotorer 

för bostäder. Dessutom har alla egna hemsidor och de flesta har ett 

kundregister där kunderna får ta del av nyhetsbrev och information om nya 

passande objekt. Sociala medier som Facebook och bloggar används av Peter 

Landgren & Co och Tågmark för att nå ut till en bredare målgrupp.7, 8 

Traditionella sökmotorer som Google.se, Hitta.se och Eniro.se är också 

vanligt förekommande som marknadsföringsverktyg.  

Direktmarknadsföring i form av adresserade brev förekommer knappt. Istället 

satsar mäklarbyråerna på kundutskick via e-post och Bostadsagenten delar 

dessutom ut lappar i brevlådor.4  
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4.3. Kundsupport och service 

Många använder sig av inflyttningspresenter och blommor för att önska 

köparna lycka till och tacka säljarna för uppdraget. Widerlöv & Co har 

utformat köpguider för bostadsrätter och villor för att underlätta processen för 

köparna.1 Alla betonar hur viktigt det är att följa kunderna både under och 

efter affären. Peter Landgren & Co påpekar att de vill skapa en god känsla 

genom hela processen och jobbar på att ta fram manualer för hur och när de 

ska höra av sig till kunderna.7 Det gäller att vårda sina kunder, trots att de är 

kunder under en kort tid och själva kanske inte kommer tillbaka kan de ändå 

genom rekommendationer ge nya uppdrag. Valvet och Peter Landgren & Co 

skickar ut kundenkäter efter avslutad affär för att kunna utvecklas och 

förbättras.5, 7 Valvet skickar dessutom ut biobiljetter för att visa sin 

uppskattning och öka svarsfrekvensen på enkäten.5 Tågmark, Aroseken samt 

Peter Landgren & Co erbjuder hjälp med skatteberäkningen ett år efter affären 

vilket mäklarna ser som positivt att få möta kunderna igen.8, 2, 7 

Flera av mäklarbyråerna erbjuder tjänster av proffsfotografer och hjälp med 

homestyling. Hos Aroseken kan kunderna få en snabbkurs i homestyling.2 

Tågmark hjälper till över lag med banala saker som att låsa upp för sotare när 

säljarna inte är hemma för att skapa ett mervärde att tala gott om.8 Den stora 

tillgängligheten att nå mäklarna även kvällar och helger ser Valvet som en 

viktig service.5 Widerlöv & Co kan hjälpa sina kunder med att få lånelöften.1 

Peter Landgren & Co hävdar att det räcker att ta betalt för vad de är duktiga 

på och det är att sälja hus. De har aldrig behövt locka med andra tjänster eller 

andra produkter som platt-tv på köpet och så vidare utan säger att kunden ser 

igenom sådant och att det istället indikerar på att företaget inte kan sälja 

tillräckligt många objekt. En motivering till varför de valt att koncentrera sig 

på mäklartjänsten jämför de med att en patient hos tandläkaren inte förväntar 

sig gratis förmåner utan koppling till tjänsten. Om kunden efterfrågar andra 

tjänster finns ändå möjlighet att ordna det genom kontakter.7 Magnusson 

Mäkleri är inne på samma spår och tror att det är fullständigt bortkastade 

pengar och menar på att de mäklarbyråer som erbjuder andra tjänster inte har 
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råd att marknadsföra sig på rätt sätt. Det viktigaste för kunden är att få rätt 

betalt för fastigheten sedan har kunden råd att göra de andra sakerna själv.3 

Aroseken avslöjar att deras standardknep är att sätta objektet i centrum och 

prata gott om och visa uppskattning av säljarnas bostad eftersom ”mitt hem är 

min borg”.2 Södermäklarna följer också konceptet och kallar intaget av ett 

objekt för förförelseprocess.6 Valvet poängterar som tidigare att inte ta för 

givet att kunden klarar processen själv utan mäklaren måste hela tiden ta hand 

om kunden och alltid finnas där oavsett hur många affärer kunden gjort.5 Peter 

Landgren & Co och Widerlöv & Co är överrens om att det är viktigt att ta 

reda på kundens förväntningar och sedan överträffa dem.7, 1 Bostadsagenten 

påpekar att ingen kund är den andra lik och att varje affär är unik. Därför är 

det viktigt att vara lyhörd och påläst för att ligga steget före kunden.4 

4.4. Bra ledning och personal 

De flesta mäklarbyråerna har en öppen dialog mellan personal och ledning i 

och med att de jobbar tätt inpå varandra. Peter Landgren & Co har en bra 

relation med hjälp av möten en gång i månaden där de coachar sin personal 

för att utveckla och förbättra personalens bästa sidor.7 Widerlöv & Co betonar 

vikten av att ledningen kan sätta ner foten och dra gränser. Även om 

mäklarbyrån uppmuntrar demokratisk anda, eftersom personalen är deras 

viktigaste resurs är det också viktigt att inte dra det för långt och riskera att det 

blir ”democrazy”, det vill säga att det aldrig blir något beslut.1 Tidigare var 

relationen mellan ledning och personal på Valvet sämre men den har nu 

förbättrats genom att de gör saker tillsammans utanför arbetstid. Till exempel 

går de på afterwork eller gör utflykter.5 Liknande problem återfinns hos 

Aroseken som också försöker jobba på att bygga upp en bättre relation. Det är 

inte alltid den bästa mäklaren passar bäst som kontorschef. Trots att han är en 

bra mentor krävs också tid för att kunna vara en bra chef. Johan Swensson 

drar en parallell till sjukhusbranschen; ”den bästa kirurgen är inte alltid den bästa 

avdelningschefen”.2  
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Den sociala kompetensen är ett återkommande krav vid nyanställning hos alla 

mäklarbyråerna. Tågmark menar på att det är viktigare än själva ”know how” 

eftersom det går att tillgodogöra sig genom frågor, men den sociala 

kompetensen går inte att åtgärda.8 Kravlistan på rekrytering hos Valvet är lång 

men de viktigaste kraven är punktlighet, erfarenhet, goda referenser och helst 

ska den anställda inte vara under 30 år. Sedan är det även viktigt att den som 

ska anställas vet att det inte är någon glidarbransch utan att det är hårt arbete, 

oregelbundna arbetstider och smuts under naglarna som gäller.5 Aroseken ser 

sin optimala framtida anställd som en känd, ostraffad västeråsare med bra 

personlighet.2 Södermäklarna och Bostadsagenten värderar engagemang och 

driv för yrket högt vid nyanställning.6, 4 Magnusson Mäkleri sätter egenskaper 

som ambition, tillgänglighet och närvaro högst upp på sin lista.3 För Peter 

Landgren & Co är empati och förmåga att ta hand om människor på likartat 

sätt viktigast vid anställning.7 

Majoriteten av förstagångskunder hos mäklarbyråerna frågar inte efter en 

specifik mäklare. Undantag förekommer vid rekommendationer eller 

personliga relationer.  

Aroseken, Widerlöv & Co samt Bostadsagenten försöker få så många som 

möjligt inom företaget delaktiga vid utvecklandet av tjänster.2, 1, 4 Tågmark tar 

ofta hjälp externt från tidigare samarbeten, kontakter genom nätverk eller 

personliga kontakter.8 Valvets ägare försöker att fatta de flesta besluten själv 

men tar ibland hjälp av de som berörs och är kunniga på ämnet inom 

företaget.5 På Peter Landgren & Co har de tagit det ett steg längre och där har 

de anställda mäklarna fått speciella ansvarsområden som teknikansvarig eller 

kvalitésansvarig.7 Magnusson Mäkleri är geografiskt indelade vid utvecklingen 

av tjänster och mäklarna i ett visst område lär känna kunderna och kan anpassa 

sig till deras behov.3 

Nästan alla mäklarbyråer ger personalen möjlighet att påverka utveckling av 

företaget och dess tjänster. De har kontinuerliga möten och diskuterar nya 
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lösningar för att förbättra. Widerlöv & Co uppmuntrar idéer från personalen 

med gåvor oavsett om idéerna är bra eller dåliga.1 

Få av mäklarbyråerna har en utarbetad, nedskriven och intern policy. Tågmark 

påpekar att branschen redan är strikt styrd som den är.8 Det finns många 

fallgropar för mäklare och Valvet betonar att media älskar att skriva 

svartmålande om branschen. Trots att fenomen som lockpriser och fejkade 

budgivningar bara förekommer i Stockholmsområdet får det rikstäckande 

konsekvenser för branschen.5 De flesta mäklarbyråerna belyser etik och moral 

genom samtal och eget sunt förnuft. Christer Magnusson hävdar att hans 

anställda har de kvalitéer som är viktiga och då behövs inga etiska koder. Han 

har lärt upp dem själv och då vet de vad han förväntar sig av dem.3 Aroseken 

har en egen policy för hur de ska uppträda och den bottnar i att de bara finns i 

Västerås och inte får misslyckas där för då är de ”rökta”. Dessutom har de tre 

olika arbetsområden och missköter de sig inom mäkleriet smittas det även 

över till de två andra områdena.2 Peter Landgren & Co har också en policy 

som har utarbetats av personalchef, VD och även professionell hjälp.7 

4.5. Benchmarking och konkurrenshantering 

För att ligga i framkant är Peter Landgren & Co noga med att ha en attraktiv 

arbetsplats för att locka den bästa personalen. På så vis får istället 

konkurrenterna jaga dem.7 För Bostadsagenten är Internet, 

marknadsföringskanaler och att vara uppdaterade på vad konkurrenterna gör 

viktigast för att ligga steget före. De är också verksamma på flera orter vilket 

gör det möjligt att använda metoder som varit lyckosamma på en ort för att 

sedan vara först med att implementera det på en annan ort.4 Magnusson 

Mäkleri är alltid med på alla visningar av bostäder oavsett om de är privata 

eller officiella.3 Valvet har stenkoll på sina konkurrenter och varje mäklare har 

en statsdel som ansvarsområde och ska kunna bli väckt mitt i natten för att 

räkna upp de fem senaste bostadsaffärerna i det området oavsett vilken 

mäklarbyrå som sålt. Om ett uppdrag går till konkurrenterna tar Valvet 

kontakt med kunden och frågar varför inte de fick uppdraget.5 Widerlöv & Co 
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strävar efter supernöjda kunder genom att hitta nya fiffiga lösningar som 

underlättar för både köparen och säljaren.1 

Tågmarks konkurrensfördelar är att de når utländska kunder och har en stor 

bredd i sin verksamhet.8 Valvet och Peter Landgren & Co tycker att deras 

personal med sitt engagemang är den största konkurrensfördelen.5, 7 Den 

sistnämnda anser att deras platta organisation underlättar snabba beslut för att 

anpassa sig efter marknaden. Widerlöv & Co ser konkurrensfördelen med att 

vara fristående och kunna formulera erbjudanden anpassade till kunderna. 

Dessutom ger deras unika verktyg med processdriven försäljning mäklarna 

avlastning och de kan därmed fokusera på kunden.1 Södermäklarna poängterar 

att det är deras lokala förankring och stora kunskap som är deras största 

konkurrensfördel.6 Aroseken betraktar också sin lokalkännedom och närhet 

som främsta konkurrensfördelen.2 Bostadsagentens största konkurrensfördel 

är att de erbjuder rimligare arvoden.4 Magnusson Mäkleri hävdar att deras 

stora erfarenhet genom att de varit med på marknaden sedan 1963 är deras 

största fördel gentemot konkurrenterna.3  

Samtliga mäklarbyråer utom Magnusson Mäkleri och Tågmark har nära 

samarbeten med banker, försäkringsbolag och liknande. Aroseken säljer åt 

andra nyproducerande företag som PEAB, NCC och Riksbyggen, något som 

de ser som fördel då de får ta del av hur andra aktörer tycker och tänker.2 

Widerlöv & Co utmärker sig genom att de har ägt en annonstidning för 

mäklare för att tillsammans med konkurrenter protestera mot den lokala 

dagstidningens höga annonspriser.1 Valvet har försökt samarbeta med 

konkurrenter men gett upp i brist på respons.5 Tågmark har samarbete med 

andra mäklare utomlands som hjälper dem att disponera den utländska 

marknaden.8 Peter Landgren & Co är kollegiala, det vill säga talar hellre gott än 

illa om sina konkurrenter.7 Magnusson Mäkleri har fått många förfrågningar 

men vill jobba inom egen ram och inte samarbeta med några andra, för då vet 

de vad de gör och kan stå för det.3 
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Fem av åtta mäklarbyråer känner till begreppet benchmarking. Fyra av dem 

använder sig också av metoden i olika former och utsträckning. Widerlöv & 

Co har en ledningsgrupp som tittar efter arbetsmetoder i andra branscher att 

applicera på sin egen verksamhet.1 Tågmark hämtar inspiration från 

mäklarbyråer både på den svenska och utländska marknaden.8 För att använda 

benchmarking har Peter Landgren & Co anställt en mäklare som tidigare 

arbetat på en större mäklarbyrå och implementerade de bästa arbetsmetoderna 

från den organisationen.7  

För att hitta sina svagheter utgår de flesta av mäklarbyråerna från kundernas 

respons. Valvet och Peter Landgren & Co analyserar kritiken från sina kunder 

kontinuerligt genom möten på personal- och ledningsnivå.5, 7 Magnusson 

Mäkleri menar att lärdom sker genom misstag.3 
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5. Analys 

I det här kapitlet analyserar vi det empiriska resultatet med hjälp av tidigare forskning i 

ämnet. För att vara pedagogiska fortsätter vi att följa samma mönster som tidigare och 

använda oss av samma rubriker som i ovanstående kapitel. 

5.1. Marknadsföring 

Alla mäklarbyråer utom en satsar stort på att marknadsföra sitt varumärke 

vilket tyder på att Dahlén och Langes (2009) resonemang stämmer om att det 

är ett mycket viktigt element för att bli en framgångsrik mäklarbyrå. Att 

marknadsföring är näst största kostnadsposten efter löner till anställda för 

exempelvis Widerlöv & Co är ytterligare ett bevis på detta. Anledningen till att 

Magnusson Mäkleri inte väljer att marknadsföra sig lika stort som de övriga 

beror på att grundaren etablerade sig för över 50 år sedan och förlitar sig på 

sitt rykte och sina kontakter. Det är svårare för en nyetablerad byrå att nå 

framgång på detta sätt då utbudet av mäklarbyråer ökat och därmed 

konkurrensen. 

Många av mäklarbyråerna är innovativa när det gäller att hitta nya sätt att 

marknadsföra sig på. Exempel som reklam på bussar, bio, sociala medier och 

interaktivt skyltfönster visar att de satsar på annorlunda och genomtänkta sätt 

för skapa uppmärksamhet för sin mäklarbyrå.  

Precis som Kotler (1999) nämner har det visat sig vara en fördel att 

konsekvent i utformningen av sitt varumärke och behålla namn, färger eller 

logotyp. Det finns tre tydliga inriktningar vad gäller val av namn. Vanligast 

förekommande är ett namn som är knutet till person, vanligtvis grundaren av 

mäklarbyrån. Ofta beror det på att namnet redan är känt inom 

mäklarbranschen och vunnit ett förtroende som är värt att bygga vidare på. I 

andra fall väljs namnet på en person för att det är ovanligt eller unikt och 

därmed väcker uppmärksamhet. Nackdelen är densamma som vid 

marknadsföring med hjälp av kändis som enligt Stig och Hessel (2007) kan få 

negativa konsekvenser för varumärket om personen privat uppträder 

olämpligt. Fördelen med att välja ett namn som anger en geografisk plats är att 

det förstärker människors uppfattning om i vilket område mäklarbyrån är 

verksam. Att väva in både plats och arbetsuppgift i namnet ger dubbel effekt 

med såväl geografisk anknytning som ökad förståelse för verksamhetsområde. 

Valvet utmärker sig från de övriga mäklarbyråerna genom att ett kort och 
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påhittat namn som inte passar in i någon av de tidigare presenterade 

kategorierna. De har märkt fördelar av namnet genom att det förmedlar en 

anrik och välrenommerad känsla trots att de är relativt nya i branschen.   

För att fortsätta vara trovärdig gäller det även att hålla sig till den nisch 

företaget valt ut trots motgångar och lågkonjunkturer. Det är också viktigt att 

inse sina begränsningar och ha en känsla för timing när och var det är läge att 

expandera. 

Vid positionering är det enligt Ekberg (2006) viktigt att sätta sig in kundernas 

situation och hur denne upplever tjänsten. För att göra detta följer 

mäklarbyråerna upp sina affärer genom kundundersökningar och återträffar. 

Redan innan affären försöker flera av byråerna att ta reda på kundens 

förväntningar och sedan överträffa dem.  

Ett bra exempel på Ekbergs (2006) förklaring av ”top of mind” är Valvets 

tanke med tidningsannonsering. De annonserar inte är för att sälja objekt utan 

att i första hand vara det första varumärke kunderna tänker på när de står inför 

ett beslut att välja mäklarbyrå när de ska sälja sin bostad.  

En mäklarbyrå använder sig av så kallad processdriven försäljning där flera 

aktörer tar hand om olika delar av försäljningen och låter mäklaren 

koncentrera sig på kunden. Tvärtemot anser en annan mäklarbyrå att endast 

en mäklare ska sköta hela förmedlingen. Vi tycker att båda tillvägagångssätten 

har sina fördelar och nackdelar. Vid processdriven försäljning är fördelen att 

mäklaren har möjligheten att ge kunden en bättre upplevelse genom att endast 

koncentrera sig på dennes behov. Däremot kan det också bli rörigt för kunden 

enligt ordspråket ”ju fler kockar desto sämre soppa” om kommunikationen 

brister och missförstånd uppstår mellan de olika aktörerna. Det är istället 

styrkan i att endast låta en mäklare sköta hela förmedlingen.  

Värt att uppmärksamma är att i stort sett alla mäklarbyråer använder sig av e-

postutskick till sina kunder istället för det traditionella genom posten. Det är 

positivt med tanke på kostnadseffektivitet och i miljöhänseende. Nackdelen 

däremot är att de inte når den äldre generationen som inte använder Internet.  

5.2. Kundsupport och service 

För att bygga en bra relation till kunderna är mäklarbyråerna flexibla och 

tillgängliga större delen av veckan såväl kvällar som helger. Det här är helt i 

linje med Ekberg (2006) som bland annat rekommenderar längre öppettider 
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för att tillfredsställa kunderna. Relationen stärks genom blommor och 

inflyttningspresenter för att visa tacksamhet. Dessutom erbjuder de allt ifrån 

skatteberäkning till homestyling och rimligare arvoden för att göra kunderna 

nöjda och återkomma eller ge bra rekommendationer till bekanta. Andra ägnar 

sig helhjärtat åt mäklartjänsten då de anser att de utför den allra bäst. Vi ser att 

båda metoderna är lyckosamma och att det är upp till den enskilda 

mäklarbyrån att välja den metod som passar sin kundinriktning. Det kan vara 

fördelaktigt att antingen erbjuda något extra som ingen annan erbjuder eller 

inte erbjuda något annat än mäklartjänsten för att visa att fokus ligger på att 

förmedla bostäder på bästa sätt. 

Det har visat sig vara effektivt att berömma säljarens objekt för att skapa 

lojalitet. Vi anser att det är viktigt att hålla en balans för att inge förtroende. 

Att alltid ha i åtanke att risken är att kunden ser igenom överdrivet smicker 

och istället känner sig förlöjligad.  

5.3. Bra ledning och personal 

Den mäklarbyrå som använder sig av coachning för att handleda sin personal 

stöds av Yuann-Jun et al. (2010) teori som anser att denna metod gör att 

personalens kundorientering förbättras. Det personliga engagemanget är ett 

återkommande ämne i alla intervjuer och visar hur viktigt det är för att nå 

framgång på marknaden.  

Enligt mäklarbyråerna förekommer det sällan att förstagångskunder väljer en 

specifik mäklare utan oftast vänder sig till en specifik mäklarbyrå. Det 

motsäger Day & Nourses (1991) teori. En möjlig anledning kan vara att 

fenomenet förändrats över tiden eller att det är nationellt förekommande i det 

land studien genomfördes. Ytterligare ett alternativ kan vara att det beror på 

uppdelningen mellan köparmäklare och säljarmäklare som är vanligt 

förekommande utomlands. 

Det märks att balansgången mellan vänskaplig och strikt relation mellan 

ledning och personal är betydelsefull för mäklarbyråerna. För att komma till 

handling behövs ledningens beslutande egenskaper som förutsätter viss distans 

till personalen. Den vänskapliga andan främjar samarbetsviljan att sträva mot 

ett gemensamt mål och underlättar personalens möjligheter att påverka 

utvecklingen av företaget. En av mäklarbyråerna uppmuntrar sin personal med 

gåvor som belöning för idéer. Det tycker vi är ett utmärkt sätt att aktivera och 

göra personalen delaktig i utvecklingsprocessen. 
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5.4. Benchmarking och konkurrenshantering 

Trots att Karlöf (2009) hävdar att nästan alla företag använder benchmarking 

var det bara hälften av de tillfrågade som gjorde det. Dessutom var de flesta 

ovetande om att metoden de använde sig av kallas benchmarking. Det hade 

istället växt fram naturligt utan teoretisk bakgrund.  

Många av mäklarbyråerna har däremot nära samarbeten med andra 

tjänsteföretag för att dra nytta av varandra. Widerlöv & Co är ensam om att 

lyckas samarbeta med konkurrenter. Valvet har försökt men inte lyckats få 

någon respons. Vi tror att det gäller att komma med ett konkret mål som berör 

alla mäklarbyråer. Widerlöv & Co:s sätt att skapa en annonstidning för att 

sänka kostnaderna är ett lysande exempel. 
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6. Slutsats och förslag till vidare forskning 

Avslutningsvis återkopplar vi resultatet av uppsatsen till syfte och problemställning. 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka vilka som är de framgångsrika och hållbara 

konkurrensfördelarna för fristående mäklarbyråer. 

Problemformulering: Vilka är de hållbara konkurrensfördelarna för fristående 

mäklarbyråer på en marknad som domineras av större mäklarkedjor? 

Det är viktigt att vara noggrann vid utformandet av varumärket och hålla fast 

vid varumärkets namn. Små justeringar som byte av färg och design för att 

vara innovativ kan vara fördelaktigt men ska göras med försiktighet för att inte 

förvirra kunderna.  

Nya sätt att marknadsföra sig på väcker uppmärksamhet och breddar 

målgruppen. Marknadsföringen för mäklare idag handlar inte så mycket om att 

sälja som att synas. Att hitta egen nisch ger stora möjligheter men det gäller 

även att inse sina begränsningar och hålla sig inom dem för att inte ge 

kunderna ett otydligt budskap.  

För fristående mäklarbyråer får den lokala förankringen och närheten till 

kunderna stor betydelse. Det ger kunderna en trygghet som kan vara svår att 

uppnå hos de stora nationella mäklarkedjorna.  

Eftersom de flesta fristående mäklarbyråer har begränsade resurser är det 

effektivt att använda sig av e-post istället för kostsamma pappersutskick. Även 

sociala medier som Facebook och bloggar är bra alternativ för att synas som 

dessutom innebär låga kostnader. Det kan till och med leda till inkomster om 

bloggen sponsras med reklam från närliggande tjänster från banker och 

försäkringsbolag.  

För att öka kundnöjdheten kan mäklarbyrån antingen erbjuda något extra som 

ingen annan erbjuder eller inte erbjuda något annat än mäklartjänsten för att 

visa att fokus ligger på att förmedla bostäder på bästa sätt. Eftersom båda 

metoderna verkar fungera är det upp till varje mäklarbyrå att välja den 

inriktning som passar bäst utifrån förhållandet på den lokala marknaden. 

Idag är det vanligt förekommande att säljare bjuder in olika mäklare för att 

avgöra vem som ska få uppdraget att sälja deras bostad. Det är det första 

säljmomentet för mäklaren då denne ska övertyga säljaren att välja just honom 
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eller henne. För att inge förtroende och få kunden att känna sig bekväm kan 

ett noga avvägt beröm av säljarens bostad skapa utmärkande kundvärde.  

Hur bra mäklaren trivs på sin arbetsplats avspeglas även i kontakten med 

kunden. Därför är det viktigt att skapa trivsel genom exempelvis gemensamma 

aktiviteter utanför arbetet. Att uppmuntra personalens idéer är också ett bra 

sätt att få dem att känna sig uppskattade. Det upplevs även positivt bland 

personalen att ge dem möjlighet att påverka utvecklingen. För att lyckas krävs 

att ledningen både är tillmötesgående vad gäller personalens idéer och att de 

kan sätta ner foten vid behov för att kunna fatta beslut. Trots att detta kan 

vara svårt är det ändå viktiga ledaregenskaper som får företaget att utvecklas.  

Även om benchmarking inte har en utmärkande betydelse för att hålla jämna 

steg med konkurrenterna används ändå dess grundkärna för att inspireras av 

andra. Olika metoder, mer eller mindre medvetna, används för att ligga i 

framkant på marknaden. Håller företaget inte koll på konkurrenterna är risken 

att de blir överlägsna och svåra att komma ikapp.  

Vi är nöjda med uppsatsens utfall och har lärt oss mycket om fristående 

mäklarbyråers hållbara konkurrensfördelar. Det har varit intressant att få ta del 

av några av Sveriges främsta mäklarbyråers framgångshistorier. Det har gett 

oss inspiration och nya infallsvinklar i de fyra områden vi studerat. Trots att vi 

inte kan dra generella slutsatser anser vi ändå att de flesta av slutsatserna går 

att anpassa och implementera för många fristående mäklarbyråer. Det är upp 

till varje enskild byrå att välja ut de som passar bäst för just deras specifika 

förutsättningar.  

För att rikta kritik till uppsatsen vill vi återigen ta upp den svaga responsen 

från mäklarbyråerna. Det skulle ha kunnat undvikas genom att utföra studien 

under höst eller vinter när mäklarbyråerna har det mindre hektiskt. Dessutom 

tror vi att antalet deltagare skulle ha varit fler om vi redan från början 

kontaktat dem med hjälp av telefon istället för mejl. Detta eftersom mejl 

lättare försvinner i mängden eller kan uppfattas som spam. Det är större risk 

att få ett nekande svar eftersom det är enklare att vara avvisande i mejl än över 

telefon.  

Slutligen skulle vi vilja föreslå vidare forskning i ämnet med utgångspunkt från 

den här uppsatsen. En mer omfattande undersökning skulle kunna resultera i 

fler konkurrensfördelar. Dessutom skulle samband mellan framgångsfaktorer 

och geografiska områden kunna upptäckas.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 

Varumärke  

 

1. Hur har ni byggt upp ert varumärke? Hur ser det ut?  

2. Vad skiljer ert varumärke från konkurrenternas? 

3. Vad vill ni att konsumenterna ska förknippa ert varumärke med? 
 
4. Investerar ni kontinuerligt i ert varumärke? På vilket sätt? 
 
5. Hur kom ni fram till varumärkesnamnet? Hur är det länkat till företaget? 
 
6. Hur gör ni för att knyta positiva associationer till varumärket? Använder ni 
exempelvis: 
*Attribut 
*Fördelar 
*Företagets värderingar  
*Personlighet 
*Användaren 
 
7. Hur har ni byggt upp varumärkesidentiteten? Har ni exempelvis använt: 
*Slogan 
*Färger 
*Symbol och logotyp 
*Berättelser 
 
Positionering  
 
8. Hur positionerar ni er? Hur gör ni för att hitta luckor på marknaden?  
 
9. Vad gör er bättre än konkurrenterna? 
 
10. På vilket sätt är ni bäst för kunden? 
 
Val av marknadsföringskanaler 
 
11. Vilka marknadsföringskanaler använder ni er av?  
 
12. Använder ni er av Internet och i sådana fall hur? 
 



 

 

13. Använder ni er av direktmarknadsföring och i sådana fall hur? 
 
 
Kundsupport och service 
 
14. Hur vårdar ni era kunder? 
 
15. Vilken typ av service och support erbjuder ni? 
 
16. Hur får ni kunderna att känna sig speciella? 
 
Benchmarking och konkurrenshantering 
 
17. Hur gör ni för att hänga med era största konkurrenter i utvecklingen? 
 
18. Vilka konkurrensfördelar har ni jämfört med era konkurrenter? Varför är 
de konkurrensfördelar? 
 
19. Samarbetar ni med andra företag/konkurrenter för att förbättra ert eget 
företag? 
 
20. Känner ni till en metod som kallas benchmarking? Använder ni 
benchmarking för att hitta de bästa affärsmetoderna? 
 
21. Hur gör ni för att hitta era svagheter och styrkor? 
 
Bra ledning och personal 
 
22. Vilken relation har ledningen till personalen? 
 
23. Vad har ni för krav när ni anställer ny personal? 
 
24. Frågar förstagångskunder efter en specifik mäklare när de kontaktar er? 
Om: varför tror ni det är på det viset? 
 
25. Hur gör ni för att välja ut vilka som ska vara delaktiga när ni utvecklar era 
tjänster? 
 
26. Hur har personalen möjlighet att påverka utvecklingen? 
 
27. Har ni någon etisk policy utöver ”God fastighetsmäklarsed” och ev. 
branschorganisations etiska kod? 
 
28. Hur har ni gått tillväga för att utforma den etiska policyn?





 

 


