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Sammanfattning 
 

Titel: Svenska fastighetsmäklarkontors syn på sociala medier som 

marknadsföringskanal 

Författare: John Andersson och Niklas Nilsson 

Handledare: Johan Netz 

Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 

Problemformulering: Då fastighetsmäklarkontor arbetar i en konservativ 

bransch men vill vara nytänkande, är användningen av sociala medier ett steg i 

den riktningen. Eftersom fastighetsmäklarkontoren är nya vid denna användning 

är det intressant att se deras användarkunskap samt riskhantering kring denna nya 

marknadsföringskanal. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika fastighetsmäklarkontor 

använder sociala medier som marknadsföringskanal, samt hur de hanterar de 

utmaningar som uppkommer i användandet av sociala medier.  

Metod: Studien har genomförts genom en kvalitativ intervjustudie. Primärdatan 

utgår från sex semistrukturerade intervjuer med representanter från sex olika 

fastighetsmäklarkontor i Karlstad och sekundärdatan baseras på vetenskapliga 

artiklar samt böcker.  

Teori: Här beskrivs övergripande tidigare forskning om marknadsföring och 

sedan om sociala medier som marknadsföringskanal.  

Resultat: Resultatet från de sex intervjuade representanterna av 

fastighetsmäklarkontoren genererade i tre kategorier, modernisering, kännedom 

och hantering av sociala medier.  Modernisering och kännedom hänsyftar till hur 

och varför fastighetsmäklarkontor använder sig av sociala medier medan 

hantering av sociala medier tar hänsyn till hur fastighetsmäklarkontoren ser på de 

utmaningar som sociala medier innefattar och hur de hanterar dessa.  

Diskussion: Här jämförs den tidigare forskningen om sociala medier med 

fastighetsmäklarkontorens åsikter.  

Slutsats: Sociala medier är en del av fastighetsmäklarkontorens 

moderniseringsarbete och fastighetsmäklarkontor bör använda sig av sociala 

medier som marknadsföringskanal. Sociala medier är en utmaning och 

tidskrävande för fastighetsmäklarkontoren men samtliga anser att sociala medier 

kan förbättra deras ställning på marknaden om det hanteras korrekt.  

Nyckelord: Sociala medier, Marknadsföring, Fastighetsmäklarkontor, Sverige. 
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1. Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till studiens ämne samt studiens syfte. 

1.1. Bakgrund 

Vårt mäklarkontor gillar nya saker, vår bransch är väldigt traditionell, vi syns 

på Hemnet och i tidningen men det finns många fler vägar att gå, och desto mer 

man syns desto mer växer man. Därför har vi valt att använda sociala medier i 

vår marknadsföring. (Mäklarkontor A) 

 

En ny revolution inom marknadsföring kom till när sociala medier utvecklades 

och öppnade upp möjligheten för företag att interagera med sina kunder på ett helt 

nytt sätt (Constantides & Fountain 2008; Tsimonis & Dimitriadis 2014; Sashi 

2012). Sociala medier som marknadföringskanal innebär en skillnad från de 

traditionella marknadsföringskanalerna som bygger på envägsinformation från 

företaget till kunderna, vilket begränsar mottagarens respons och det leder inte till 

en interaktion (Leigert 2013). Sociala medier har utvecklats snabbt och företag ser 

stor nytta i användning av denna marknadsföringskanal (Tsimonis & Dimitriadis 

2014). Enligt tidningen Mäklarvärlden (2014) använder åtta av tio 

fastighetsmäklare sociala medier i sin tjänst, samt nio av tio fastighetsmäklare ser 

en stor fördel med sociala medier främst ur ett marknadsföringsperspektiv för det 

egna kontorets del lokalt sett. Fastighetsmäklarkontor vill enligt Mäklartidningen 

(2015) vara där kunderna finns, och det är enligt deras uppfattning att de finns på 

sociala medier. De sociala medierna interagerar mer och mer i människans vardag 

(Constantides & Fountain 2008). Schutlz et al (2015) sträcker sig till och med så 

långt till att säga att de sociala medierna har blivit en del av livet, vilket styrker 

vikten av att använda sociala medier som ett verktyg för att nå ut till sina kunder. 

 

Att som företag lyckas med en effektiv marknadsföring för att ta marknadsandelar 

och synas blir allt viktigare med hänsyn till den ökande konkurrensen mellan 

företag (Leigert 2013), inte minst mellan de svenska fastighetsmäklarkontoren har 

det blivit en hårdare konkurrens (SvD 2011). Fastighetsmäklare ska förmedla 

fastigheter och tidigare marknadsfördes objekten endast genom  de traditionella 

marknadsföringskanalerna såsom tidningsannonser, TV-reklam, direktreklam eller 

radio. De traditionella marknadsföringskanalerna har dock fått en mindre 

inverkan, speciellt på den yngre generationen (Tsimonis & Dimitriadis 2014). Den 

utvecklande tekniken samt modernisering erbjuder nu företag möjligheten till nya 

marknadsföringsmetoder genom sociala medier (Tsimonis & Dimitriadis 2014). 

Människors sätt att kommunicera, fatta beslut, ta till sig ny information, 

underhålla sig samt deras sätt att konsumera varor och tjänster har förändrats sen 

uppkomsten av sociala medier menar Constantides och Fountain (2008). Detta är 

något ett fastighetsmäklarkontor måste ha i beaktning när de lägger upp sina 

marknadsföringsstrategier för hur de ska kommunicera med sina kunder på 

marknaden. 

 

Vid användandet av sociala medier uppstår även risker då företaget lämnar över 

kontrollen av informationen till kunderna (Leigert 2013). Risken med att välja 
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sociala medier som marknadsföringskanal är således större än i de andra 

kanalerna, eftersom konsumenterna kan delge andra sin uppfattning om företaget 

på ett mer omfattande sätt.  Kunderna har på sociala medier möjligheten att 

kommentera eller skriva negativa inlägg om företaget vilket kan skada företagets 

varumärke kraftigt (Dekay 2012). 

 

Sociala medier med dess tvåvägsinteraktion mellan företag och kund kan 

potentiellt generera ett förändrat arbetssätt för hur fastighetsmäklarkontor bedriver 

sin marknadsföring. Forskning om hur sociala medier påverkar 

fastighetsmäklarkontors marknadsföring samt vilka utmaningar som kontoren kan 

ställas inför med införandet av sociala medier som markandsföringskanal är 

begränsat. Då fastighetsmäklarkontor arbetar i en konservativ bransch men vill 

vara nytänkande, är användningen av sociala medier ett steg i den riktningen. 

Eftersom fastighetsmäklarkontoren är nya vid denna användning är det aktuellt att 

se deras användarkunskap samt riskhantering kring denna nya 

marknadsföringskanal. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika fastighetsmäklarkontor använder 

sociala medier som marknadsföringskanal, samt hur de hanterar de utmaningar 

som uppkommer i användandet av sociala medier.  
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2. Teori 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika fastighetsmäklarkontor använder 

sociala medier som marknadsföringskanal, samt hur de hanterar de utmaningar 

som uppkommer i användandet av sociala medier. I detta kapitel presenterar vi 

vad tidigare forskning har sagt om företags marknadsföring, de populäraste 

sociala medierna samt hur sociala medier fungerar som marknadsföringskanal. 

 

2.1. Vikten av marknadsföring 

Företag använder sig av marknadsföring som ett redskap för att påverka 

potentiella kunder till att göra affärer med dem (Cialdini 2005). Marknadsföring 

går enligt Cialdini (2005) ut på att skapa ett automatiskt handlingsmönster hos 

kunderna med hjälp av påverkan från företaget som ska leda till att kunden 

därmed köper företagets produkt eller tjänst. Företag kan stärka sitt varumärke 

genom marknadsföring och därmed i kundernas ögon bli ett bra och 

konkurrenskraftigt företag (Leigert 2013). Företag kan även lyckas att särskilja sig 

från sina konkurrenter genom en väl utformad marknadsföringskampanj och 

Leigert (2013) menar att företag genom sin marknadsföring kan visa vad som är 

viktigt för dem och då vinna över kunder från konkurrenter.  Fler företag har 

börjat använda sig av sociala medier som en marknadsföringskanal och Leigert 

(2013) menar att det är ett sätt att nå ut till fler människor, och det är av yttersta 

vikt att företag hänger med i utvecklingen för att inte helt glömmas bort av 

kunderna (Kaplan & Haenlein 2010). 

2.2. Sociala medier och dess utveckling 

Sociala medier är en del av nästa generation av webbtjänster och innebär att 

kunder själva bidrar till nätverkets innehåll (Leigert 2013). Sociala medier 

innefattar bland annat bloggar, sociala nätverk, forum och virtuella samhällen 

(Constantides & Fountain 2008). Här finns stora möjligheter för samarbete och 

interaktion med sina kunder (Leigert 2013). Det som sker på de sociala medierna 

är att kunderna här bidrar och kontrollerar informationens spridning och företag 

kan nu inte endast sända ut ett meddelande utan måste istället arbeta för att skapa 

en relation samt konversera med kunderna (Leigert 2013). Sociala medier är en 

mötesplats för människor där privatpersoner kommunicerar med varandra och här 

menar Leigert (2013) att företag har en stor möjlighet att på ett neutralt sätt 

marknadsföra sig till kunder och även låta kunderna marknadsföra företaget. 

Denna marknadsföringskanal sågs under en lång period inte som effektiv men 

utvecklingen tyder på att fler företag börjar använda sig av sociala medier som del 

av sin marknadsföring (Holt 2016). Okazaki och Taylor (2013) menar att företag 

bör komplettera sin marknadsföring med sociala medier. Utvecklingen som har 

skett av sociala medier har gått väldigt fort framåt och många företag känner sig 

inte helt bekväma med hur de ska hantera sociala medier som 

marknadsföringskanal då de inte har lika lång erfarenhet kring användningen 

(Mitic & Kapoulas 2012). Mitic och Kapoulas (2012) menar dock att de stora 
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produktsäljande företagen i ett tidigt skede använde sig effektivt av sociala medier 

för att kommunicera med deras kunder och även få feedback om nuvarande 

produkter samt idéer för utveckling av nya. Därmed menar Sashi (2012) att 

relationen mellan säljarna och köparna har förändrats då marknadsföringen 

styrdes mestadels av säljarna men att kunderna nu genom sociala medier kan vara 

med att påverka och gemensamt skapa ett värde som möter kundernas behov. Med 

denna förändring av tillkomsten av sociala medier är det kunderna som är 

vinnarna eftersom de nu får mer kontroll över företags marknadsföringsprocess 

(Constantides & Fountain 2008). Största anledningen till detta är att information 

och kunskap om företagen nu finns lättillgänglig och de har nu obegränsade 

valmöjligheter då det är lättare att byta ut eller ersätta en produkt (Constantides & 

Fountain 2008). 

2.3. De största sociala medierna 

Det finns många sociala medier att marknadsföra sig på och här nedan presenteras 

vilka sociala medier som är populärast bland företag att använda. De vanligaste 

sociala medierna som används av företag är Twitter, Instagram, Youtube och  

Facebook (Tsimonis och Dimitriadis 2014; Howard et al. 2014). Enligt Findahl 

(2014) använder majoriteten av den svenska befolkningen Facebook men även 

Instagram då den har ökat i popularitet. Vilken av dessa företag väljer att använda 

beror ofta på vilket budskap de vill förmedla men de fyller likadan funktion 

nämligen möjligheten för företagen att inleda sociala interaktioner med sina 

kunder (Constantides & Fountain 2008). 

 

Den största sociala marknadsföringskanalen är Facebook (Howard et al. 2014). 

Enligt Krivtak (2008) har Facebook tack vare sin enorma mängd användare från 

alla delar av världen och olika åldersgrupper möjliggjort för företag att kunna nå 

sin målgrupp. En av de stora fördelarna är även att kunder på Facebook lätt kan nå 

företagens kontaktuppgifter och information endast genom att söka på företagets 

namn (Krivtak 2008). 

Twitter har styrkan att företag på en personlig nivå smidigt kan svara på kunders 

frågor och så kallade ”tweets” till företaget (Howard et al. 2014). Här menar 

Howard et al. (2014) att Twitter är den sociala plattform där företag enklast kan 

hantera problem på grund av just det att företaget skickar offentliga inlägg 

personligt till kunderna. 

Instagram är en snabbt växande socialt medie där det publiceras bilder och den har 

möjligheten att synkronisera det företag lägger ut här med både Facebook och 

Twitter. Det gör att även den har en stor spridningspotential (Howard et al. 2014). 

Youtube är en videobaserad kommunikationsmedie som har blivit en av de mest 

framgångsrika sätt att uttrycka känslor på, kommunicera med vänner och 

marknadsföra ett företags budskap (Feroz Khan & Vong 2014). Här kan sociala 

interaktioner uppstå genom att användarna kommenterar videoklipp, gillar eller 

ogillar samt dela vidare videoklipp på de andra sociala medierna såsom Twitter 

och Facebook (Feroz Khan & Vong 2014). 
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2.4. Sociala medier som marknadsföringskanal 

Här presenteras sociala mediers styrkor och svagheter som en 

marknadsföringskanal. 

2.4.1. Varumärkeskännedom 

Enligt Schultz et al. (2015) använder företag sociala medier för att skapa och öka 

kännedomen om varumärket. Varumärkeskännedom skapas genom sociala medier 

eftersom det finns miljontals användare och när företag finns här kan användarna 

bli bekanta med företaget. Dock innebär användningen av sociala medier som 

marknadsföringskanal hög konkurrens att synas, inte bara mellan företag utan 

även av privatpersoner som tar plats på sociala medier (Holt 2016). Det blir 

därmed en ökad konkurrens på sociala medier och detta gör det svårt för företag 

att ta plats, eftersom de inte kan använda samma metoder som de använde på de 

traditionella medierna där företagen dominerar till exempel vid TV-reklam (Holt 

2016). Som exempel de största sidorna ägs inte av företag utan av privatpersoner 

som har miljontals följare de når ut till på Youtube, Instagram, Facebook och 

Twitter (Holt 2016). 

2.4.2. Kundinteraktion 

Interaktionen mellan kund och företag är viktigt för att förstå kundens behov, men 

speciellt när kundens behov förändras, kan de då förändra sin produkt eller skapa 

ny för att matcha det förändrade behovet (Sashi 2012). Den interaktiva naturen 

som finns i sociala medier gör att företag lättare kan upprätta konversationer med 

sina kunder på  ett  direkt och  personligt vis  och  på så sätt tillfredsställa kundens 

behov på ett enklare sätt (Constantides & Fountain 2008;  Mitic  &  Kapoulas  

2012). Denna möjlighet var begränsad innan internet och de sociala medierna kom 

till (Constantides & Fountain 2008).  Sociala medier gör det möjligt för kunder att 

utbyta erfarenheter med varandra och företag kan ge ut viktig information (Sashi 

2012). Detta har i sin tur gjort att sociala medier kan vara det kraftfullaste mediet 

för förtroende och relationsbyggande (Tsimonis & Dimitriadis 2014). Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att kunder ser sina sociala medier som deras privata hemsida 

och företagen måste vara försiktiga i sin marknadsföring så att budskapet inte ses 

som ett störningsmoment, det leder till att kunden får en negativ bild av företaget 

(Leigert 2013). Till skillnad från de traditionella medierna ses sociala medier i 

första hand av användarna som en miljö för privatpersoner att ha en interaktion 

med andra privatpersoner (Kilgour 2015). Mitic och Kapoulas (2012) menar att 

företag måste bygga upp en strategi vid marknadsföring via sociala medier för att 

kunderna ska bli intresserade och vilja involvera sig och att kunderna inte stör sig 

på marknadsföringen.  Enligt Mitic & Kapoulas (2012) undersökning har kunder 

dessutom en lägre efterfrågan att ha en interaktion och ge feedback vid köp av en 

tjänst, till exempel en fastighetsmäklartjänst, än vid köp av produkt. Det beror på 

att företag som säljer finansiella tjänster anses sälja något mer komplext och 

kunder känner att de inte kan ändra eller ge konkret feedback på samma vis som 

vid en produkt (Mitic & Kapoulas 2012). Det kan vara en stor utmaning för 

företag att utforma en strategi och på ett effektivt sätt använda sig av potentialen 

som finns i sociala medier (Kilgour 2015). 
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2.4.3. Spridningsmöjligheten 

De sociala mediernas styrka kommer från funktioner som ”gilla”, ”kommentera” 

och ”dela” då det skapar en enorm spridningsmöjlighet av information (Holt 

2016). Exempelvis om ett företag har en tävling där privatpersoner delar 

företagets inlägg för att vinna ett pris så marknadsförs företaget även till 

privatpersoners kontakter, som företaget inte kunnat nå på egen hand (Leigert 

2013). Spridningsmöjligheten från de sociala medierna skapas genom 

flervägskommunikation mellan kunder (Leigert 2013), och det ska 

förhoppningsvis leda till fler nya kunder till företaget och därmed kunna öka 

försäljningen (Tsimonis & Dimitriadis 2014). Då kunderna kommer till företaget 

och blir nöjda och sedan sprider vidare detta till deras privata umgängeskrets, 

skapas ett positivt word of mouth (Mitic & Kapoulas 2012). På samma sätt som 

word of mouth fungerar mellan privatpersoner sker det även på sociala medier 

genom elektroniskt word of mouth där kunder delar med sig av sin erfarenhet med 

ett företag (Kilgour et al. 2015). När kunder tar del av information om ett företag 

från en tredje part på en social medie så ses den här informationen mer pålitlig än 

när den kommer från företaget själva (Kilgour et al. 2015). Sociala medier är 

således en mötesplats dit fler och fler människor söker sig för att hitta pålitliga 

källor av information för att minska sina risker vid val av produkt eller tjänst, här 

menar Kilgour et al. (2015) att företag kan dra nytta av positivt elektronsikt word 

of mouth för att automatiskt få större förtroende från kunder. Precis som positivt 

elektroniskt word of mouth kan sprida ett gott rykte om företaget kan även 

negativt elektroniskt word of mouth få en enorm spridning och få stora negativa 

konsekvenser för företaget (Leigert 2013). Om ett företag utför en tjänst dåligt 

kan kunden ta väldigt illa vid sig och vilja uttrycka det på sociala medier, antingen 

på kundens privata sociala medie eller på företagets egna sociala medie (Mitic & 

Kapoulas 2012). Här uppstår då en svårighet eftersom det är svårt att kontrollera 

spridningen av negativt elektroniskt word of mouth då privatpersoner nu kan 

”gilla”, ”kommentera” och ”dela” inlägget och spridningen kan då bli enorm 

(Mitic & Kapoulas 2012). Även om problemet senare blir löst och den missnöjda 

kunden blir tillfredsställd är skadan på företagets rykte redan gjord och de 

potentiella kunder som tagit del av den negativa elektroniska word of mouth kan 

då få en negativ bild av företaget och välja en konkurrent i framtiden istället 

(Leigert 2013). När någon av företagens kunder kommenterar negativt om 

företaget bör dessa hanteras för att inte skada organisationen och skapa ett dåligt  

rykte  bland  andra användare av  sociala  medier (Tsimonis &  Dimitriadis 2014).  

Enligt Dekay (2012) väljer  många  företag  att  inte  svara  på  negativa 

kommentarer  eller  helt  enkelt tar  bort  dem. När  negativa  kommentarer  blir  

förbisedda  eller  censurerade  uppmuntras  ingen  konversation (Dekay 2012).  

Detta  är  ingen  bra strategi  eftersom  det  visar  för  de  andra  kunderna  att  

deras röster  inte  blir  hörda och att företaget inte tar klagomålen på allvar (Dekay 

2012). 

Många företag har en strategi för hur de ska hantera en missnöjd kund som tar 

kontakt med företaget vid telefon eller om den missnöjda kunden kommer till 

kontoret (Mitic & Kapoulas 2012). Då kan företag snabbt och smidigt hantera 

situationen på ett professionellt sätt, men när en missnöjd kund klagar till 

företaget via sociala medier kan inte företaget använda sig av samma strategi då 
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det inte längre sker ansikte mot ansikte eller i ett privat samtal med kunden (Mitic 

& Kapoulas 2012). Mitic och Kapoulas (2012) menar att företag måste utveckla 

en strategi för att hantera missnöjda kunder på sociala medier då många andra 

kunder har möjlighet att ta del av problemet och konversationen (Dekay 2012). 

Företag bör ta tillvara på dessa klagomål och svara  i  så god ton som  möjligt på 

de sociala medierna och se till att lösa situationen samt visa att de är 

professionella och tar problemet på allvar (Dekay 2012). 

Det bör implementeras en policy kring hur medarbetarna ska använda sig av 

företagens sociala medier och vad de har tillåtelse till att göra. Det finns också 

risker om en medarbetare skulle skriva något olämpligt och genom det skada 

varumärket och skapa dåligt rykte (Schultz et al. 2015). Inom vissa tjänster, som 

till exempel fastighetsmäklartjänster, hanteras stora affärer med information som 

endast de inblandade parterna bör ta del av, här ser många företag en risk gällande 

säkerheten att viss information hamnar i fel händer (Mitic & Kapoulas 2012). 

Företags oro är också enligt Stone (2009) att sociala medier kan leda till att 

informationen kan missuppfattas och därmed skada företagets varumärke. En stor 

faktor till oron är att de känner att de tappar kontrollen över hur informationen 

uppfattas (Stone 2009). Företag bör inte lägga så stor vikt i vem som har 

kontrollen över kommunikationens spridning eftersom den inte är kontrollerbar 

vare sig det sker utanför eller innanför sociala medier (Stone 2009). Därför menar 

Constantides och Fountain (2008) att företag inte ska vara rädda för att använda 

de sociala medierna och istället se det som ett hinder att ta sig över. 

2.5. Varför använder företag sociala medier? 

Tsimonis och Dimitriadis (2014) utförde en undersökning varför företag använder 

sociala medier. Varför de använde sig av det, delade de in i externa och interna 

faktorer. De externa faktorerna delades in i tre delar. Det första var den ökade 

användningen av sociala medier av såväl privatpersoner och företag (Tsimonis & 

Dimitriadis 2014). Den andra faktorn var också konkurrenternas användning av 

sociala medier som motiverades genom att de inte ville hamna efter i utvecklingen 

(Tsimonis & Dimitriadis 2014). Den tredje var sociala mediers virala natur som 

gör att information snabbt kan spridas och nå många fler än vad de traditionella 

mediekanalerna kan göra till en mycket lägre kostnad (Tsimonis & Dimitriadis 

2014). De interna faktorerna delades in i två delar. Den första var att en del av de 

tillfrågade företagen hade fått direktiv från huvudkontoren att sociala medier 

skulle användas i deras marknadsföringsstrategi och den andra att det blev lättare 

att rikta sig till företagens målgrupp via sociala medier (Tsimonis & Dimitriadis 

2014). 

De frågade även vad de hade för aktiviteter på sociala medier och det var allt från 

tävlingar, skapa dialoger med företagens kunder, ge råd och värdefulla tips till 

deras kunder och kunna erbjuda en bredare kundservice. De använde det också vid 

lansering av nya produkter för att öka kännedomen om den nya produkten 

(Tsimonis & Dimitriadis 2014). De förväntade resultaten av företagen var att få 

ett engagemang från kunderna och att de skulle sprida ett positivt elektroniskt 

word of mouth som skulle bidra till ökad varumärkeskännedom, lojalitet och 
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därav en ökad försäljning (Tsimonis & Dimitriadis 2014). Detta skulle i sin tur 

förhoppningsvis leda till att nya kunder kommer till företaget (Tsimonis & 

Dimitriadis 2014). Företagen ansåg att kunderna får ut ekonomiska vinster av att 

följa företaget på deras sociala medier, till exempel när kunderna kan delta och 

vinna tävlingar eller erbjuds rabatter via sociala medier (Tsimonis & Dimitriadis 

2014). Kunderna får även chansen att skapa en interaktion med företaget och kan 

få all information de behöver om företaget samt kunna ge feedback eller lämna 

klagomål på ett enkelt sätt (Tsimonis & Dimitriadis 2014). 

2.6. Anpassa sig till den nya utvecklingen av sociala medier 

Svårigheten är  att  utveckla  nya marknadsföringsstrategier och metoder eftersom 

relationen mellan kund och företag ändrats tack vare sociala medier (Constantides 

& Fountain 2008). Här menar Mitic och Kapoulas (2012) att företag måste lära sig 

att tänka ”the social media way” vilket innebär att förstå hur sociala medier 

fungerar och även bli vana med sociala medier som marknadsföringskanal. 

Företag  måste  lära  sig  att  leva  med  och  anpassa  sig  till utvecklingen  av  de 

sociala medierna och kunna kommunicera med kunderna som jämlikar eftersom 

de får alltmer makt över företagens överlevnad (Constantides & Fountain 2008).  

Om företag kan hantera de utmaningar som uppstår vid användningen av sociala 

medier som marknadsföringskanal kommer det att ge företagen mer kontroll över 

deras kundrelationer och marknadsföring på sociala medier (Leigert 2013). Med 

hjälp av en bra strategi är användningen av sociala medier en risk värd att ta 

menar Mitic och Kapoulas (2012). 

 

Sociala medier har blivit en nödvändighet i företags marknadsföring för att inte 

hamna efter i utvecklingen och därför bör också fastighetsmäklarkontor upprätta 

en strategi i hur de ska använda sig av denna marknadsföringskanal. Utifrån teorin 

finns det många utmaningar att ta hänsyn till och här finns det ett gap i tidigare 

forskning om hur just fastighetsmäklarkontor bör använda sig av sociala medier. 

Denna studie ska ge fastighetsmäklarkontor vägledning och rekommendationer 

kring användningen och därmed öka deras användarkunskap av sociala medier. 

 

Forskningsfrågor 

 

 Varför använder fastighetsmäklarkontor sociala medier? 

 Vad gör fastighetsmäklarkontoren på sina sociala medier? 

 Hur hanterar fastighetsmäklarkontoren de utmaningar som tillkommer 

med användningen av sociala medier? 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs metodval, datainsamling för studien, hur informationen behandlats 
samt till sist etiska ställningstaganden som beaktats under uppsatsens gång.  

3.1. Design 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika fastighetsmäklarkontor använder 

sociala medier som marknadsföringskanal, samt hur de hanterar de utmaningar 

som uppkommer i användandet av sociala medier. Då forskning inom 

fastighetsmäklarkontors användande av sociala medier är svagt blir valet att 

använda en semistrukturerad kvalitativ intervjustudie väl lämpat då vi vill få en 

djup förståelse inom ämnet. Eftersom vi har ett explorativt syfte blev valet att 

använda oss av en kvalitativ studie väl lämpat. I likhet med vad Davidsson och 

Patel (2003) menar anser vi att nyttjandet av exempelvis kryssvarsalternativ i 

form av en enkät kan missa vital information och djup i studien. 

3.2. Datainsamling 

Datainsamlingen som ligger till grund för vårt resultat fick vi genom intervjuer 

med sex representanter, varav tre kvinnor och tre män, från sex olika 

fastighetsmäklarkontor i Karlstad (se tabell nedan). Deltagarna i intervjuerna 

representerar fastighetsmäklarkontoret och valdes då de var dem som hade hand 

om administrationen för de sociala medierna och var därför mest lämpade att 

intervjua. Personerna som intervjuats har olika ålder, kön och erfarenheter samt 

olika positioner i företaget. Intervjuerna tog plats i Karlstad på grund av 

tidsaspekt, då uppsatsen ska göras under kort tid och vi inte hinner åka runt om i 

hela landet för att utföra den. Vi har även sett de intervjuade 

fastighetsmäklarkontorens närvaro på sociala medier och var därför intressant att 

höra deras synpunkter kring denna användning. Intervjuerna utfördes med hjälp 

av en intervjumall som bifogats till studien (se bilaga 1) där utrymme efteråt gavs 

för övriga kommentarer och reflektioner. Samtliga intervjuer utfördes ansikte mot 

ansikte och tog mellan femton till trettio minuter vardera. Intervjumallen 

användes som grund under intervjuerna men frågornas utformning och 

ordningsföljd korrigerades efter behov. Vi använde oss av en semistrukturerad 

intervju som innebär att vi började med öppna frågor och som successivt blev mer 

avsmalnande och mer detaljerande (Davidsson & Patel 2003). Genom att inleda 

intervjun med mer generella frågor resulterar i att den intervjuade känner sig mer 

avslappnad och kan på så vis enklare tala fritt och ge djupare svar (Davidsson & 

Patel 2003). Till skillnad från en enkät ges möjligheten till att ställa följdfrågor för 

att få mer detaljerade svar från en specifik representants åsikt (Davidsson & Patel 

2003). När vi sedan ska använda deras synpunkter till vårt resultat är det viktigt 

att alla tankar dokumenteras därför valde vi att spela in intervjuerna samt anteckna 

de mest vitala delarna från intervjuerna för att kunna ställa följdfrågor. Detta 

gjordes med godkännande från samtliga representanter. Efter dessa intervjuer som 

gjordes under två dagar transkriberades alla intervjuer direkt. 
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3.3. Tillvägagångssätt vid analys 

Efter att intervjuerna transkriberats kodade vi dem för att få fram det viktigaste ur 

samtalen. Koderna delade vi till slut in i tre olika kategorier för att vi lättare skulle 

kunna analysera samtalen och hade alltid våra forskningsfrågor som grund. 

3.4. Trovärdighet 

Uppsatsens mål var att få en så trovärdig studie som möjligt. Dock finns det 

brister i vårt utförande. Under intervjun kan våra följdfrågor ha påverkat 

representanternas svar i viss mån, även representanternas personliga åsikter om 

sociala medier. Detta var något vi ville undvika genom att försöka hålla oss 

objektiva så de kunde tala fritt men hålla sig inom fastighetsmäklarkontorens 

åsikter som gjordes genom att tydligt presentera vårt syfte med intervjun. Ett 

problem är även att intervjuerna endast utfördes i Karlstad och representanternas 

svar ger inte en klar bild över hur fastighetsmäklarkontor runt om i hela Sverige 

använder sig av sociala medier, men vi förklarar deras tankegångar om sociala 

medier  i vår analys med utvalda citat från de intervjuade 

fastighetsmäklarkontoren som styrker uppsatsens trovärdighet. Vi anser att sex 

intervjuer var ett godtagbart tal samt att det finns begränsat med antal 

fastighetsmäklarkontor i Karlstad. Vi fick möjlighet att intervjua olika 

fastighetsmäklarkontor i Karlstad med olika erfarenheter och åldrar men vi fick 

liknande svar som vi kan dra slutsatser från och därmed behövdes inga ytterligare 

intervjuer genomföras.  

3.5. Etiska ställningstaganden 

Innan varje intervju utfördes presenterades muntligt studiens syfte och vi frågade 

om tillåtelse för inspelning, samt möjligheten att när som helst avbryta 

intervjuerna om representanten skulle önska. Att ingen valde att avbryta 

intervjuerna tyder på att intervjuerna utförts på ett etiskt korrekt sätt. 

Representanterna delas in i bokstäver för att hålla det anonymt. 
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3.6. Tabell - intervjudeltagarna 

Kontor Position på 

kontoret 

Kön Ålder 

Mäklarkontor A Franchisetagare Kvinna 34 år 

Mäklarkontor B Franchisetagare Man 35 år 

Mäklarkontor C Mäklarassistent Man 35 år 

Mäklarkontor D Franchisetagare Kvinna 37 år 

Mäklarkontor E Mäklarassistent Kvinna 28 år 

  

Mäklarkontor F Franchisetagare Man 64 år 
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4. Resultat 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika fastighetsmäklarkontor använder 

sociala medier som marknadsföringskanal, samt hur de hanterar de utmaningar 

som uppkommer i användandet av sociala medier. I detta kapitel presenterar vi 

vad vi har identifierat från de utförda intervjuerna. Resultatet är uppdelat i tre 

kategorier för att göra det överskådligt för läsaren. Varje kategori följs upp av 

utvalda citat för att beskriva deras tankegångar.  

 

 

Tre kategorier har under kodningen av intervjuerna identifierats, dessa är 

modernisering, kännedom och hantering av sociala medier.  Modernisering och 

kännedom hänsyftar till hur och varför fastighetsmäklarkontor använder sig av 

sociala medier medan hantering av sociala medier tar hänsyn till hur 

fastighetsmäklarkontoren ser på de utmaningar som sociala medier innefattar och 

hur de hanterar dessa.  

 

4.1. Modernisering 

Vi frågade representanterna från fastighetsmäklarkontoren vilka sociala medier de 

använder och samtliga svarade att de använder något socialt medie i sin 

marknadsföring. Majoriteten använde Facebook och Instagram. Det var endast ett 

fastighetsmäklarkontor som nämnde att de även kontinuerligt använder sig av 

Twitter som marknadsföringskanal och av Youtube där de filmar genomgångar av 

objekt. När vi sedan frågade vilket av de sociala medierna de ansåg vara bäst och 

ger mest respons av kunderna svarade samtliga att Facebook är den bästa av alla 

de sociala medierna. De menade att deras bransch har varit väldigt traditionell och 

att de gillar nya metoder att marknadsföra sig på samt att det är på sociala medier 

kunderna finns idag och att det är lätt att nå ut till dem 

där.  Fastighetsmäklarkontoren upplever att en större del av deras kundkrets blivit 

mer aktiva på sociala medier de senaste åren, genom fler gilla-markeringar och 

kommentarer samt att objektannonserna fått en större spridning. 

Tidningen försvinner och på sociala medier är där alla är idag. (Mäklarkontor D) 

Här råder det en meningsskillnad mellan fastighetsmäklarkontorens tycke om 

tidningsannonser. Hälften av fastighetsmäklarkontoren har till och med gått så 

långt att de slutat med tidningsannonser helt då de inte anser att nyttan överväger 

kostnaden. 

Det börjar bli mer  och  mer  som  objektannonsering på sociala 

medier  eftersom  vi  slutat  med det genom tidningsannonser. (Mäklarkontor B) 

Moderniseringen av att lämna tidningsannonser kan vara en nackdel menade de 

andra då de påstår att den äldre generationen inte hänger med i denna utveckling, 

och menar att de inte kan nås via sociala medier. 



15 

 

Säljer du en industrifastighet värd mellan tjugo till hundra miljoner blir du 

missnöjd om mäklaren inte annonserar ut i tidningen, utan bara på sociala 

medier. (Mäklarkontor F) 

Fastighetsmäklarkontoren upplever att sociala medier har fördelen att de kan 

anpassas till snabba affärer då objekt blir sålda innan visning genom att få ut 

meddelande om detta så inga missuppfattningar uppstår, till skillnad från en 

tidningsannons. 

När många av fastighetsmäklarkontoren valt att sluta med tidningsannonser 

betonade dem att sociala medier blivit en alltmer viktig roll i deras sätt att 

marknadsföra sig. De menade att det var för få som läste tidningsannonser och 

menade att kunderna istället går in på deras sociala medier, hemsida eller på 

Hemnet när de ska leta efter ny bostad. 

Sociala medier fungerar mer som ett komplement skulle jag säga till den 

traditionella marknadsföringen. (Mäklarkontor B) 

De andra föredrar dock att kombinera sociala medier med tidningsannonser för att 

nå ut till alla målgrupper. Vissa av fastighetsmäklarkontoren hävdade dessutom att 

de som är kvar i tidningen nu får ett försprång gentemot de som nu valt att lämna 

tidningen. Samtliga var dock överens om att sociala medier fungerar som ett bra 

komplement till den traditionella marknadsföringen. De menar att det finns 

många  metoder att marknadsföra sig på och att ju mer de syns desto bättre. 

Vi hittar 99 procent av våra kunder på Hemnet men den sista procenten ska vi 

försöka hitta på andra sätt, som på sociala medier. (Mäklarkontor B) 

4.2. Kännedom 

Alla de tillfrågade representanterna av kontoren svarade att de använder sig av 

sociala medier främst för att det är ett kostnadseffektivt sätt för att synas och 

stärka sitt varumärke genom betalda annonser på Facebook. De menade att desto 

mer de syns desto bättre. Detta ska i sin tur leda till ett ökat intresse för objekten 

de säljer samt ett ökat inflöde av nya affärer genom att de syns mer enligt 

fastighetsmäklarkontoren. Fastighetsmäklarkontoren menade att genom att synas 

på sociala medier kan de bli det kontor kunderna tänker på först när de ska sälja 

sin bostad. 

Det är ändå en påminnelse i deras undermedvetna. (Mäklarkontor B) 

Trots risker och de utmaningar sociala medier utgör för fastighetsmäklarkontoren 

är det en risk värd som samtliga anser är värd att ta. 

4.3. Hantering av sociala medier 

Många av fastighetsmäklarkontoren hade fria händer i vad som skulle publiceras 

på deras sociala medier medan ett fåtal av dem hade ett utomstående företag som 

hjälpte dessa med vad som skulle publiceras. Anledningen till det var för de inte 

hade all användarkunskap om hur de skulle hantera sociala medier som 

marknadsföringskanal på bästa sätt. Användningen av sociala medier kan vara 
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tidskrävande och att det ibland prioriteras bort om de har mycket att göra. 

Fastighetsmäklarkontoren upplever då att sociala medier tar tid från vad de 

egentligen ska göra. Men alla fastighetsmäklarkontor är överens om att det är 

viktigt med kontinuitet och inte bara använda sig av sociala medier vid låg- eller 

högsäsong. Desto mer de syns är bra menar fastighetsmäklarkontoren men det är 

viktigt att hålla samma kvalitet på de olika sociala medierna vilket blir svårt när 

de använder sig av flera. 

Det är tidsmässigt krävande och Facebook är väl det vi hinner med idag för att 

erbjuda en bra kvalitet. (Mäklarkontor C) 

Eftersom fastighetsmäklarkontoren ville ha en kontinuerlig uppdatering på deras 

sociala medier hade  majoriteten av kontoren en socialamedieansvarig som valde 

vad som skulle publiceras.  De la upp neutrala inlägg angående företaget och dess 

försäljningar, fritt från politiska och personliga åskådningar. De menade helt 

enkelt att de använde sunt förnuft vid användningen av sociala medier.  För att 

deras innehåll på sociala medier inte ska ses som ett störningsmoment av deras 

kunder menade fastighetsmäklarkontoren att de måste balansera 

marknadsföringen med något som kunderna har nytta av. De menar att det är 

viktigt att ha variation i sitt flöde och inte bara ha objektsannonsering. 

Fastighetsmäklarkontoren arrangerar då diverse tävlingar för att engagera sina 

kunder och försöka ha någon slags underhållning för att inte förlora följare på 

sociala medier. De informerar även deras kunder om vad som händer på 

fastighetsmarknaden. Fastighetsmäklarkontoren hade dock svårt att veta om deras 

inlägg och användning av sociala medier ger något förbättrande resultat. 

Det är svårt, tyvärr vet vi inte var de har sett oss först. Det är svårt att ta fram den 

statistiken. Folk kanske går in på vår hemsida tack vare att vi syns på sociala 

medier. (Mäklarkontor A) 

Alla fastighetsmäklarkontor var oroliga över att få negativa kommenterarer 

publicerade på sina respektive sociala mediekonto. Ingen av de intervjuade 

kontoren hade råkat ut för detta men samtliga hade sett det hända hos andra kontor 

och var medvetna om att risken för det var hög. När vi frågade varför de trodde att 

ingen hade skrivit något negativt om dem svarade de att de alltid försöker hålla 

inläggen professionella och alltid göra ett bra jobb. Hur de sedan skulle välja att 

hantera en negativ kommentar var de alla eniga om. Först skulle de besvara 

kommentaren och beklaga det som skett för att visa att de bryr sig om sina 

kunders klagomål. Oftast skulle en av cheferna eller den eventuellt ansvarige 

fastighetsmäklaren hantera konflikten, men sedan föra bort den från sociala 

medier för att lösa den privat med kunden. Fastighetsmäklarkontoren menade att 

det är lättare att lösa en konflikt i person än i skrift. 

Svårt att i skrift kunna lösa en konflikt, man får inte med tonläge, samma gäller 

för sms, mail, facebook eller instagram. (Mäklarkontor E) 

Jag tror inte man ska ha en diskussion med någon som är förbannad på ett sådant 

forum. (Mäklarkontor B) 

Om det händer så kan det bli en snöbolls-effekt att det sprider sig väldigt fort och 

det är det som är rädslan. (Mäklarkontor A) 
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika fastighetsmäklarkontor använder 

sociala medier som marknadsföringskanal, samt hur de hanterar de utmaningar 

som uppkommer i användandet av sociala medier. I detta kapitel kopplas 

resultatet till den tidigare forskningen inom ämnet för att se hur de förhåller sig 

till varandra.  

5.1. Sociala medier som marknadsföringskanal 

Enligt Howard et al. (2014) så kan företag effektivt använda sig av Facebook, 

Instagram, Twitter och Youtube för att marknadsföra sig. Med tanke på vikten av 

kontinuitet och att försöka variera sig ansåg de flesta fastighetsmäklarkontor att 

det tar för mycket tid att använda sig av för många sociala medier och försämrar 

därmed kvaliteten. Endast ett av de intervjuade fastighetsmäklarkontoren använde 

alla av dessa sociala medier och motiverade det genom att de ville synas så 

mycket som möjligt. Samtliga av de intervjuade fastighetsmäklarkontoren 

använde sig av Facebook och majoriteten även av Instagram. Enligt Findahl 

(2014) använder majoriteten av den svenska befolkningen Facebook men även 

Instagram då den har ökat i popularitet vilket kan förklara varför 

fastighetsmäklarkontoren prioriterar just dessa två medier. 

 

Facebook har användare runt om i hela världen enligt Krivtak (2008) men 

fastighetsmäklarkontoren har inte behovet av att nå ut till så många utan vill rikta 

sin marknadsföring till den lokala målgruppen, vilket Mäklarkontor A ansåg vara 

enkelt genom betalda annonser på Facebook. Mäklarkontor F menade istället att 

det var väldigt svårt att hitta sin målgrupp på Facebook och menar att de inriktar 

sig mer på de äldre som är kapitalstarka och att de inte söker sig till Facebook 

under deras köpprocess. Deras målgrupp nås istället via traditionell 

marknadsföring menar Mäklarkontor F. Hälften av alla fastighetsmäklarkontor 

som vi intervjuade hade dock bestämt sig för att sluta med tidningsannonser. De 

menade att det är så pass få i Karlstad som läser tidningen och hellre söker sig till 

internet när de är ute och letar efter ny bostad. Det stämmer överens med vad 

Tsimonis och Dimitriadis (2014) menar då marknadsföring i form av direktreklam 

och tidningsannonser har fått en mindre inverkan. De andra 

fastighetsmäklarkontoren som fortfarande använder sig av tidningsannonser 

känner dock att behovet fortfarande finns kvar och påstod att många av deras 

kunder inte finns på sociala medier. Enligt Findahl (2014) har tillgängligheten till 

internet kraftigt ökat hos äldre och trenden tyder på att fler börjar använda sig av 

sociala medier på grund av detta och motbevisar att sociala medier endast är till 

för de yngre. Okazaki och Taylor (2013) menar att företag bör kombinera sin 

marknadsföring med både sociala medier och tidningsannonser för att inte 

utelämna den yngre eller den äldre generationen. Sociala medier når själv inte alla 

kundgrupper och visar på att moderniseringen inte gäller i alla lägen och  talar för 

att en kombination av medierna är att föredra (Okazaki & Taylor 2013). 

 

Kaplan och Haenlein (2010) menar att hänga med i utvecklingen är avgörande för 

att inte glömmas bort av kunderna och fastighetsmäklarkontoren upplevde att 

försöka hänga med i den snabba utvecklingen av sociala medier var en av de 
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största utmaningarna. Holt (2016) menade att det är svårt att få utrymme på 

sociala  medier då konkurrensen inte endast kommer från andra företag utan även 

från privatpersoner som tar uppmärksamhet. Här höll inte 

fastighetsmäklarkontoren med utan de upplevde generellt att sociala medier är en 

billig och enkel metod att synas på och nå ut till potentiella kunder genom att de 

kan betala Facebook för annonspublicering och nå sin målgrupp. Precis som 

Kaplan och Haenlein (2010) menar då sociala medier fungerar som ett sätt att nå 

ut till ytterligare fler potentiella kunder. Det var fastighetsmäklarkontorens 

uppfattning att många av deras kunder finns på sociala medier idag och därför 

ansåg de att det är ett effektivt sätt att marknadsföra sig på. Detta överensstämmer 

med Schultz et al. (2015) påstående om att sociala medier blivit en del av 

människans vardag och visar den potential sociala medier har som 

marknadsföringskanal. Eftersom att samtliga av de intervjuade 

fastighetsmäklarkontoren använder någon form av social medie visar det att alla 

vill synas här för att inte ge andra fastighetsmäklarkontor ett försprång som 

Tsimonis och Dimitriadis (2014) i sin studie menade var en bidragande faktor till 

varför företag använder sig av sociala medier. Att då synas i tidningen var alltså 

inte viktigt för hälften av fastighetsmäklarkontoren men att synas på sociala 

medier prioriterades högre. 

5.2. Hantering av sociala medier 

Mitic och Kapoulas (2012) menar att inte alla företag är bekväma med 

hanteringen av sociala medier som marknadsföringskanal och tänka “the social 

media way”. Detta visade sig hos några av fastighetsmäklarkontoren som hade 

anlitat utomstående företag som hjälpte dem med vad som skulle publiceras. De 

andra fastighetsmäklarkontoren hade utsett några som var sociala medieansvariga 

som skulle se till att de har en kontinuitet och försöka vara “top of mind” med 

hanteringen av de sociala medierna. Eftersom många av fastighetsmäklarkontoren 

är överens om att detta är viktigt bör det också prioriteras mer än vad det framgick 

från de intervjuade fastighetsmäklarkontoren. 

 

Mitic och Kapoulas (2012) menar att företag bör bygga upp en strategi vid 

marknadsföring via sociala medier för att kunderna ska bli intresserade och vilja 

involvera sig för att inte kunderna ska se det som ett störningsmoment i deras 

privata flöde. Det gör fastighetsmäklarkontoren genom inlägg där de bland annat 

visar vilka deras mäklare är samt visar lite om deras  vardag, ger inredningstips 

och nyttig information till kunderna.  De var dock överens om att tävlingar är det 

som skapar mest engagemang hos kunderna genom fler gilla-markeringar, 

kommentarer och delningar och detta skapar en stor spridning av företagets 

varumärke (Holt 2016). Fastighetsmäklarkontoren tycker att det är svårt att hitta 

på nya saker eller veta vad kunderna vill se på sociala medier. Det finns inga 

mallar att följa utan många av fastighetsmäklarkontoren anser att de går efter sunt 

förnuft vilket är väldigt vagt att gå efter. Finns bara vissa riktlinjer och förslag på 

hur de kan göra från respektive huvudkontor och Kilgour (2015) har även 

adresserat detta som en stor utmaning för företagen att riktigt veta vad som är 

mest effektivt att göra på sociala medier. Med tanke på att sociala medier blir en 

allt större marknadsföringskanal bör därmed en tydligare strategi implementeras i 

hur sociala medier ska användas av samtliga kontor. Mitic och Kapoulas (2012) 
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påstår att företag behöver bli vana med sociala medier och lära sig att använda det 

på ett så effektivt sätt som möjligt. Samtliga fastighetsmäklarkontor menar 

dessutom att de kommer använda sig mer av sociala medier i framtiden och då bli 

mer vana med det som marknadsföringskanal, vilket innebär att erfarenhet och 

ytterligare kunskap är viktigt för en lyckad sociala mediehantering. 

 

En stor oro för fastighetsmäklarkontoren var att drabbas av negativt elektroniskt 

word of mouth i form av negativa kommentarer och inlägg på deras sociala 

mediekonton. Fastighetsmäklarkontoren upplevde precis som Mitic och Kapoulas 

(2012) menade att det är svårt att kontrollera denna  spridning som kan bli av 

negativ elektroniskt word of mouth. Samtliga av de intervjuade 

fastighetsmäklarkontoren menade att de skulle besvara den negativa kommentaren 

för att både lösa problemet men även visa för alla de andra kunderna att de tar 

klagomål på allvar. Fastighetsmäklarkontoren hanterar alltså negativa 

kommentarer på ett sätt som Dekay (2012) menar är optimalt för att lösa 

situationen, men hade de istället valt att ignorera problemet eller tagit bort 

kommentaren hade kunderna känt sig förbisedda och detta skulle leda till att deras 

rykte hade påverkats negativt (Dekay 2012). Fastighetsmäklarkontoren menade 

dock att det inte är så enkelt att lösa situationen på sociala medier då den digitala 

kommunikationen kan leda till missförstånd (Stone 2009). Stone (2009) och 

fastighetsmäklarkontoren delar uppfattningen om att konflikten bör föras bort från 

sociala medier och istället lösas privat med kunden via telefon eller ansikte mot 

ansikte, detta minskar risken för missförstånd avsevärt samt att andra användare 

på sociala medier inte behöver ta del av det. Negativa kommentarer om företaget 

kan ses av många av deras potentiella kunder och även om problemet är löst så 

lever den negativa kommentaren kvar och kan då skada varumärket eftersom de 

heller inte kan kontrollera spridningen (Mitic & Kapoulas 2012). Alla 

fastighetsmäklarkontor har en upprättad strategi i hur de ska hantera missnöjda 

kunder ansikte mot ansikte men inte på sociala medier, det stryker vikten av att 

inte försöka lösa det i skrift på de sociala medierna (Mitic & Kapoulas 2012). Att 

hantera missnöjda kunder och klagomål väl är viktigt för företag som utför en 

tjänst då kundrelationer är i fokus (Sashi 2012). 

 

Enligt Mitic och Kapoulas (2012) ska sociala medier vara ett bra verktyg att öka 

kundinteraktionen för företaget men många av de tillfrågade kände inte att 

kundinteraktionen ökat på grund av användningen av sociala medier. Det kan 

förklaras genom att människor inte vill ha den typen av interaktion på sociala 

medier som säljer finansiella tjänster och att kunderna inte vill att andra ska ta del 

av deras privata intressen (Mitic & Kapoulas 2012). Endast ett 

fastighetsmäklarkontor sa att de hade märkt av ett ökat intresse av företaget och 

att mer kunder hade hört av sig till dem genom att de fanns på sociala medier. 
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6. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att förstå hur olika fastighetsmäklarkontor använder 

sociala medier som marknadsföringskanal, samt hur de hanterar de utmaningar 

som uppkommer i användandet av sociala medier. I detta kapitel görs en 

sammanfattning om vad denna studie kommit fram till samt förslag till framtida 

forskning.  

 

 

Endast ett av fastighetsmäklarkontoren har sett en tydlig effekt av användningen 

av sociala medier, något motsägande mot tidigare forskning som menar att sociala 

medier är det nya sättet att marknadsföra sig och genom en lyckad social 

mediehantering kan företag öka sin lönsamhet avsevärt (Leigert 2013). Varför just 

fastighetsmäklarkontoren inte har märkt någon skillnad sedan de började med 

sociala medier kan förklaras genom att de inte har något verktyg att mäta eller 

veta var kunderna sett dem först. Deras prioritet med användningen av sociala 

medier är att synas och skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke eftersom det är 

där kunderna finns idag, men inte mycket kraft går åt för att skapa en interaktion 

med sina kunder. Mycket av deras inlägg blir en envägskommunikation då de till 

exempel lägger ut objektannonseringar som de tidigare gjort i deras traditionella 

marknadsföring, tidningen. Det visar att fastighetsmäklarkontoren inte utnyttjar 

den sociala interaktionen som sociala medier erbjuder. De bör därför utnyttja 

sociala mediers fulla funktion genom att öppna upp för mer dialog och ge 

kunderna möjlighet att lämna feedback på ett lättare sätt. Detta skulle dock göra 

att risken för negativa kommentarer ökar och det skulle vara mer tidskrävande för 

fastighetsmäklarkontoren att hantera sina sociala medier och ta tid från vad de 

egentligen ska göra. Men det är just flervägskommunikationen som särskiljer 

sociala medier mot andra marknadsföringskanaler och de bör därför ändra sin 

marknadsföringsstrategi om de vill utnyttja sociala medier till annat än att bara 

synas och öka varumärkeskännedomen som de annars gör via de traditionella 

marknadsföringskanalerna. Baserat på att användningen av sociala medier har 

ökat kontra användnigen av tidningsannonser minskat kommer sociala medier att 

bli en allt större marknadsföringskanal för fastighetsmäklarkontoren och det är 

bara en tidsfråga tills de måste bjuda upp sina kunder till dans.  

6.1. Framtida forskning 

Denna studie genomfördes endast i Karlstad och för att ge en mer förståelse och 

större inblick i hur svenska fastighetsmäklarkontor ser på sociala medier som 

marknadsföringskanal bör fler fastighetsmäklarkontor intervjuas. Det hade även 

varit intressant att utföra en liknande studie men utgå ifrån ett kundperspektiv 

istället för att se vad de tycker om fastighetsmäklarkontor som marknadsför sig på 

sociala medier. Även studera fastighetsmäklarkontor som råkat ut för negativa 

kommentarer och se hur de löste eller hanterade det. 
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8. Bilaga 1 - Intervjumall

 Tilläggsfrågor Utvecklande frågor 

 

Hur länge har du varit verksam 

mäklare? 

 

 

 

Hur använder ni er av sociala 

medier i er dagliga verksamhet? 

 

 

Vilka sociala medier finns ni på? 

 

 

Varför använder ni sociala 

medier? 

 

 

 

 

 

Vilka aktiviteter har ni på era 

sociala medier? 

 

 

 

 

 

 

Utmaning med sociala medier? 

- Är det lätt eller svårt att 

använda sig av sociala 

medier? 

 

 

 

 

 

 

Har användningen förändrats sen 

du började som mäklare? 

 

 

Nu har ni nämnt mycket fördelar 

med sociala medier, finns det 

något negativt med det? 
 

Har ni upplevt negativa 

kommentarer på sociala 

medier? 

- på vilket sätt?  

 

 

Vilket forum anser ni vara 

effektivast/använder ni mest?  

   

 

 

Har ni på kontoret någon form 

av strategisk/strikt policy 

användning av sociala medier? 

 

 

 

 

Vem har hand om sociala 

medier? 

 

 

Tar kunderna kontakt med er via 

sociala medier? 

Kundrelationen förbättrats? 

 

 

Traditionella marknadsföringen, 

komplement? 

(Framtiden) 

 

 

 

 

 

 

Hur hanterar ni sådant? 

 

Hantering av risker, klagomål osv.  

 

 

 

 

 

Vad ser ni för fördelar med 

just ”det” mediet? 

 

 

 

Upplever ni att sociala medier ger 

resultat? 

(Vad har ni fått ut av användningen av 

sociala medier?) 

På vilket sätt? 

 

(mest respons) 

Vad är bästa sättet för att engagera era 

kunder? Vad är bästa inlägget ni kan 

göra på sociala medier? 

 

 

Är det värt det? 

 

Finns det något ni skulle kunna göra 

bättre på sociala medier? 

Mer eller mindre användning? 

 

 

 

Vill du lägga till något? 

 

 

Största svårigheten? 

 

 



 

 


