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Förord  

 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Renate Åkerhielm för användbar feedback genom 

uppsatsens process. Vi vill även tacka opponenterna som bidragit med värdefulla synpunkter 

för att kunna utveckla och driva uppsatsen framåt.  

 

Dessutom vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som ställt upp på intervjuer. Utan er 

hade studien inte varit möjlig att genomföra.  
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Abstract  

In recent years it has become apparent that the real estate market has turned its attention from 

traditional marketing strategies to promote itself through digital channels. Emerging alternative 

agencies have led to an increased competition on the real estate market. For traditional real 

estate firms to survive in the current market they have to apply digital strategies, while working 

to build closer relationships with potential customers to maintain customer satisfaction. 

 

The aim of this thesis was to analyze which factors real estate firms finds central when they 

working with digital channels to reach out to customers. To investigate this we posed the 

following question: 

"Which factors are important for real estate firms to take into account when using digital 

channels to build relationships with potential customers?" 

 

To answer this question we based our methods on established theories in relationship marketing 

and digital marketing. We performed a study based on a qualitative method through semi-

structured interviews with four real estate firms operating in the Stockholm area. 

 

The main conclusion of the study was that it is very important to interact with consumers, as 

the power has shifted from the business to the consumers. At the same time, companies must 

mediate trust in during the transaction process and actively work with social media to manage 

the negative and positive criticism in an appropriate manner. Finally, the study showed that 

even though we have seen big efforts in digitalization of the real estate market, the real estate 

agent still has a significant role to play in customer relations as the primary customer interaction 

is still mediated by them. 

 

Keywords: Relationship Marketing, Digital marketing, Social Media, Image, Branding, Real 

estate firms 

  



Sammanfattning 

Fastighetsmäklarbranschen har börjat vända sig bort från den traditionella 

marknadskommunikationsmixen för att i allt större utsträckning marknadsföra sig på digitala 

kanaler. Samtidigt ökar konkurrensen på marknaden och många alternativa fastighetsbyråer har 

tillkommit. Bakgrunden belyser att om fastighetsmäklarföretag ska överleva på den rådande 

marknaden bör de applicera digitala strategier samtidigt som de arbetar med 

kundtillfredsställelse och relationsbyggande med potentiella konsumenter. 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att studera vilka faktorer som är viktiga för 

fastighetsmäklarföretag när de använder sig av digitala marknadsföringskanaler för att nå ut till 

kunder på bostadsmarknaden och syftet mynnar ut i frågeställningen:  

”Vilka faktorer är viktiga för fastighetsmäklarföretag att ta i beaktande när de använder 

digitala kanaler för att bygga relationer med potentiella kunder?” 

 

De teorier som har använts och som har fungerat som stöd för studiens fortsatta arbete är 

relevanta huvudspår inom relationsmarknadsföring och digital marknadsföring som sedan 

förankrats i empiri och analyskapitlet. 

 

Studien har ett kvalitativt utgångsläge och har genomförts via semistrukturerade intervjuer med 

fyra fastighetsmäklarföretag som är verksamma i Stockholmsområdet. Resultatet 

sammanställdes i slutsatsen där de viktigaste faktorerna för att bygga relationer i digitala 

kanaler diskuterades. De faktorer som studien kom fram till var att det är av stor vikt att 

interagera med konsumenterna, eftersom det har skett ett utbyte från att företagen har makten 

till att makten har flyttats över till konsumenten. Samtidigt måste företagen avspegla 

förtroendet i hela processen och aktivt arbeta med sociala medier samt hantera negativ och 

positiv kritik på ett lämpligt sätt. Slutligen visade studien att fastighetsmäklaren fortfarande har 

en betydande roll eftersom det huvudsakliga kundmötet sker via dem.  

 

Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Digital marknadsföring, Sociala medier, Image, 

Branding, Fastighetsmäklarföretag 
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1. Inledning  

 

I det inledande kapitlet presenteras studiens problembakgrund och problemdiskussion, 

vilket sedan mynnar ut i syfte och frågeställning. 

 

1.1 Problembakgrund 

År 1947 infördes möjligheten att bli auktoriserad fastighetsmäklare och det var början till att 

fastighetsmäklare klassificerades som ett riktigt yrke, auktoriseringen bevisade att mäklaren 

hade uppfyllt de krav om praktik och utbildning som ställdes.1 Fastighetsbyråer har sedan 

uppstart använt sig av den traditionella marknadskommunikationsmixen för att nå ut till 

potentiella kunder. Denna mix består av personlig försäljning, direktreklam, annonsering, 

salespromotion och public relations.2 Fastighetsmäklare är vana att verka på fysiska visningar 

och arbetade på det sättet med personlig försäljning och att marknadsföra sig via direktreklam 

i brevlådan har länge varit en norm för fastighetsbyråer.3 Annonsering är en gammal beprövad 

metod och det rör sig oftast om annonsering via pressen eller TV. Salespromotion innefattar 

exempelvis affischer och skyltar och har tidigare frekvent visats på stan och i lokaltrafiken. 

Fastighetsmäklarföretag har under lång tid arbetat traditionellt med public relations genom 

kundtidningar och nyhetsbrev.4 Den integrerade marknadskommunikationsmixen försöker att 

styra och samordna de nämnda elementen i mixen för att producera ett enhetligt kundfokuserat 

meddelande och därmed uppnå olika organisatoriska mål.5 Under denna period behövde inte 

fastighetsmäklarföretag marknadsföra sig i lika stor utsträckning eftersom ekonomin 

utvecklades, befolkningen hade mer pengar att spendera och konkurrensen mellan befintliga 

fastighetsbyråer var låg.6  

 

Under 1990-talet när internet växte fram skedde det en förändring som kom att påverka det 

traditionella sättet att förstå sig på marknadsföring. 7 Redan år 1998 skrevs det artiklar om att 

internet dramatiskt skulle komma att förändra den traditionella 

                                                 
1
maklarsamfundet.se 

2
 Kotler et al., 2005  

3
 Ibid, 2005 

4
 Ibid, 2005 

5
 Mangold & Faulds, 2009  

6 fmf.se  
7
 Kaynama & Keesling, 2000 

http://www.maklarsamfundet.se/sites/default/files/Analyser_rapporter/pdf/branschrapport_2013.pdf
http://fmf.se/maklarens-roll-nu-och-da/
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marknadskommunikationsmixen och att det var av stor vikt att företag använder de nya 

marknadsföringsverktygen på ett effektivt sätt.8 Campbell et al. (2011) menar på att den stora 

förändring som skett är att marknadskommunikationen genom tryckt media övergått mot digital 

reklam och till skillnad från tidigare är inte annonserna endast enkelriktade.9 

 

Den digitala revolutionen förändrade hela världen, likaså fastighetsbranschen.10 Det som 

skedde var att konsumenterna nu hade makten och kunde söka och jämföra bostäder på nätet.11 

Mangold och Faulds (2009) redogör för att internet har blivit ett massmedieverktyg för 

konsumentfinansierad kommunikation och att konsumenter vänder sig i allt större utsträckning 

bort från traditionell reklam som radio, TV, magasin och tidning.12 Idag kräver istället 

konsumenter direkt access till information och vänder sig till mer varierande typer av sociala 

medier för att driva deras informationsinsamlande och göra deras köpbeslut.13 Kunder har 

möjlighet att ta reda på mängder med information som inte tidigare funnits tillgängliga för dem 

samt att deras utbud ökat rejält, eftersom företag med lätthet kan sprida information.14 

Fastighetsmäklaren måste därav vara ännu mer påläst idag för att inte hamna i ett  

informationsunderläge gentemot kunden.15 Allen et al. (2015) påvisar att den traditionella 

fastighetsmäklaren måste arbeta med nya marknadsföringsstrategier för att behålla sin position 

på marknaden och inte minst för att säljaren ska anlita dem.16 I och med att konkurrensen har 

ökat har det blivit viktigare att sticka ut på marknaden genom att öka användandet av digitala 

marknadsföringskanaler, då digitala kanaler är en viktig beståndsdel i dagens marknadsföring.17  

 

1.2 Problemdiskussion  

I det teknologiska och utvecklade samhället som existerar idag måste företag utveckla sina 

marknadsföringsverktyg för att tillfredsställa kraven av de mer krävande konsumenterna samt 

för att möta de utmanande konkurrenterna.18 Nunes et al. (2013) redogör för att konsumenter 

                                                 
8
 McGaughey & Mason, 1998  

9
 Campbell, 2011 

10
 Keillor, 2007 

11
 Ibid, 2007 

12
 Mangold och Faulds, 2009  

13
 Ibid, 2009 

14
 Ibid, 2009 

15
 fmf.se  

16
 Allen et al., 2015  

17
 Ibid, 2015   

18
 Kotler et al., 2005  

http://fmf.se/maklarens-roll-nu-och-da/
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frångår de traditionella marknadsföringskanalerna för att övergå till digitala samlingsplatser 

och därför måste företagen följa efter dit konsumenterna samlas.19 Det går inte längre att enbart 

marknadsföra sig via reklam direkt hem till kunden, resultatet blir enbart “ej reklam tack”-

lappar.20 Reklamannonser som tidigare har varit intressant läsning kastas i papperskorgen och 

enbart 35 % av TV-tittarna ser på reklamen som visas i pausen.21 Det går kostnadsfritt att 

registrera sig i NIX-registret för att slippa telefonförsäljare och användarna ökar varje år.22 Det 

leder till att den traditionella marknadskommunikationsmixen inte är lika effektiv som den 

historiskt sett har varit och ett kritiskt problem är hur dessa digitala medier interagerar med 

varandra samt med den tidigare nämnda traditionella marknadskommunikationsmixen.23 

Samtidigt som fastighetsbyråer tvingas bort från den traditionella mixen för att istället 

marknadsföra sig med hjälp av digitala kanaler är det av stor vikt att de inte tappar förtroendet 

på vägen. Bristen på förtroende i relationen mäklare och kund är ett centralt problem då tillit är 

en viktig komponent till ofullständiga avtal och används för att minska transaktionskostnader.24 

En undersökning visar även på att fastighetsmäklare har dåligt anseende av internetanvändarna 

på sociala medier och det avspeglas i det låga förtroende som allmänheten har kring mäklare.25  

 

Palm (2016) redogör för att fastighetsbranschen verkar i en dynamisk miljö där konkurrensen 

hårdnar och kundtillfredsställelse blir allt mer centralt.26 En anledning till den hårda 

konkurrensen beror på att det har kommit många alternativa fastighetsbyråer som nischar in sig 

mot digital marknadsföring och anställer personal som är specialister på de digitala kanalerna 

som finns idag.27 Den ursprungliga fastighetsbyrån måste således arbeta med digitala strategier 

för att överleva på dagens hårda marknad, om de inte kan hantera de rådande plattformarna kan 

de till slut bli utkonkurrerade av mer digitaliserade företag.28 Det stöds av Keillor (2007) som 

menar att de fastighetsmäklarföretag som inte applicerar direkt, internetbaserad 

marknadsföring i deras marknadsföringsstrategi  kommer bli överkörda av andra företag på den 

                                                 
19

 Nunes et al., 2013 
20

 resume.se 
21

 Hughes, 2005  
22

nixtelefon.org 
23

 Kotler et al., 2015  
24

 Freybote & Gibler, 2011  
25

 svd.se 
26

 Palm, 2016 
27

 fantasticfrank.se 
28

 Jamali et al., 2013 

http://www.resume.se/nyheter/artiklar/2014/06/16/fortsatt-minskning-for-reklamen-i-brevladan/
http://nixtelefon.org/nyheter/
http://www.svd.se/maklare-avskydda-av-internetanvandarna
http://www.fantasticfrank.se/
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rådande marknaden.29 Eftersom fastighetsmäklarbranschen blir allt mer konkurrensutsatt måste 

även en god relation till kunder tillämpas för att inte bli utkonkurrerade av andra företag.30 Idag 

kan en missnöjd konsument på bara några klick sprida negativ feedback om företaget i fråga 

och enligt Nunes et al. (2013) sprider ungefär var tredje person negativ information genom 

Internet.31 Eftersom kundens missnöje gällande en tjänst eller produkt snabbt sprids via den 

virala världen kan det leda till att ett varumärke förstörs, men om ett företag däremot lyckas 

med internetbaserad marknadsföring kommer företaget bygga djupare relationer med sina 

kunder.32  

 

1.3 Frågeställning  

 

➢ Vilka faktorer är viktiga för fastighetsmäklarföretag att ta i beaktande när de använder 

digitala kanaler för att bygga relationer med potentiella kunder?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att empiriskt studera vilka faktorer som är viktiga för 

fastighetsmäklarföretag när de använder sig av digitala marknadsföringskanaler för att nå ut till 

kunder på bostadsmarknaden. Vidare kommer studien undersöka hur de använder dessa 

faktorer för att bygga relationer och öka förtroendet hos sina kunder. 

  

                                                 
29

 Keillor, 2007 
30

 Palm, 2013 
31

 Nunes et al., 2013 
32

 Royle & Laing, 2014  
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2. Teoretiskt ramverk  

 

I nedanstående kapitel redovisas de teoretiska spår som studien stöder sig på. Kapitlet 

introduceras med en teorislinga som introducerar teorin och avslutas med en teoretisk syntes 

som sammankopplar den. De valda teorierna kommer att fungera som stöd för studiens 

empiri och analyskapitel.  

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt   

Teoriavsnittet inleds med en redogörelse för huvudspåret inom relationsmarknadsföring, 

eftersom att problembakgrunden har diskuterat att det är av stor vikt att 

fastighetsmäklarbranschen kontinuerligt arbetar med att stärka relationer. Förtroende kan 

kategoriseras i fyra delar och alla utgör en viktig del i relationsuppbyggnad. 

Fastighetsmäklarbranschens främsta fokus är att förmedla tjänster och inte produkter, därav 

innefattar en del av teorin relationsbyggande i en tjänstesektor samt hur företag ska resonera 

vid imageskapande. Problembakgrunden har även lagt till hand att teorikapitlets andra 

huvudspår leder in på digital marknadsföring, eftersom att marknaden blir mer och mer 

digitaliserad är det av betydelse att fastighetsmäklarföretag arbetar med nya digitala kanaler för 

att inte hamna efter i den rådande utvecklingen. Allmänheten använder sig mer och mer av 

tvåvägskommunikation, där elektronisk word of mouth och sociala medier är två bidragande 

faktorer. Teoriavsnittet diskuterar därmed sociala medier och internets bidragande faktor samt 

hur företagets varumärke kan stärkas genom de rätta digitala verktygen. Genom att  teoretiska 

spår inom digital marknadsföring länkas tillbaka till relationsmarknadsföringen förankras dem 

och kopplas sedan samman genom empirin och analysen. Teorin utgör även grunden för 

studiens intervjuguide.  

 

2.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring har varit en viktig aspekt av marknadsföring i årtionden och genom 

marknadskommunikationsmixen har företag arbetat kontinuerligt med att skapa en god relation 

till sina kunder.33 I och med de sociala plattformarna har företag fått ett unikt verktyg att bygga 

och upprätthålla relationer.34 Definitionen av relationsmarknadsföring förekommer oftast som 

                                                 
33

 Gruen, 1995  
34

 McManus & Killian, 2015 
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ett utbyte mellan parterna i fråga och inom relationsmarknadsföring är förtroende, tillit och 

överenskommelse centrala variabler.35 Relationsmarknadsföring har även definierats av 

Morgan & Hunt (1994) som “all marketing activities directed towards establishing, 

developing, and maintaining successful relational exchanges”. Förtroende tillsammans med 

överenskommelse är av betydelse i relationsmarknadsföringens framgång.36 Gruen (1995) 

fortsätter att resonera att utan förtroende kommer inte heller tillit till företaget att födas.37 

Morgan och Hunt (1994) påvisar att när både överenskommelse och förtroende tillsammans är 

närvarande skapar de effektivitet och produktivitet.38 

2.2.1 Skapa förtroende 

Förtroende är en väsentlig faktor i relationsuppbyggnad och det har definierats av olika forskare 

på flera olika sätt, därför finner forskare begreppet motsägelsefullt och förvirrande.39 Gambetta 

(1988) menar att konceptet förtroende är för svårfångat för att definiera, medan Fung och Lee 

(1999) definierar förtroende som att konsumenten otvunget tror på företaget och har 

föreställningar kring olika attribut gällande den andra partnern.40 Sedan finns det 

internetforskare, exempelvis Benassi (1999) och Bensaou (1999) som inte anser att förtroende 

är av speciellt stor vikt på digitala kanaler.41 Calefato et al. (2015) redogör för att digitala medier 

representerar ett kraftfullt medel för att främja förtroende genom att det skapar en direkt, mer 

personlig kommunikationskanal med kunder.42 Ett förtroende indikerar på att personen bland 

annat är ärlig, hjälpsam, tar ansvar och är uppriktig gentemot sin klient.43 Vidare diskuterar 

dem att förtroende är en nyckelkomponent för att bygga framgångsrika kund-säljare relationer.  

 

 

 

 

                                                 
35

 Gruen, 1995 
36

 Ibid, 1995; Morgan & Hunt, 1994 
37

 Ibid, 1995 
38

 Morgan & Hunt, 1994 
39

 McKnight & Chervany, 2001 
40 Ibid, 2001 
41 Ibid, 2001  
42

 Calefato et al., 2015 
43

 Zhang et al., 2016 
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Swartz och Iacobucci (2000) har delat in kundens förtroende i fyra kategorier som beskrivs i 

modellen nedan 44: 

 

Figur 1. Swartz och Iacobucci (2000) 

 

Generaliserat förtroende: Swartz och Iacobucci beskriver att det är den allmänna nivån på 

förtroende som en konsument håller när personen inte har någon anledning att tvivla på 

företaget.45 Generaliserat förtroende härleds från sociala normer och konsumenter kommer att 

agera utifrån ett generaliserat förtroende om de inte har någon anledning att agera på något 

annat sätt.46 Det beskriver även Ingram et al. (2008) som kundorientering, att betona kundernas 

intressen lika mycket som företagets intressen. Säljaren bör även arbeta för att tillfredsställa 

långsiktiga behov för konsumenten hellre än att tillfredsställa företags kortsiktiga mål.47  

 

Personlighetsbaserat förtroende: Forskning stödjer uppfattningen att förtroende mellan 

individer bestäms utifrån personlighetsdrag.48 En individ som känner att företaget har liknande 

värderingar som individen i fråga har större benägenhet att lita på företaget.49 Andra viktiga 

faktorer inom detta område beskriver Ingram et al. (2008) som uppriktighet och pålitlighet. 

Bristen på uppriktighet, även om det enbart handlar om ett litet misstag, kan leda till att företag 

                                                 
44

 Swartz & Iacobucci, 2000 
45

 Swartz & Iacobucci, 2000 
46

 Ibid, 2000 
47

 Ingram et al., 2008  
48

 Swartz & Iacobucci, 2000 
49

 Ibid, 2000 
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förlorar det förtroende som byggts upp.50 Pålitlighet skapas genom att säljaren kommer ihåg de 

löften han eller hon har gett till kunden och sedan uppfyller dessa löften.  

 

Systembaserat förtroende: Lagar, kontrakt och annan typ av byråkrati skapar 

konsumentförtroende vid köp och vetskap om hur institutioner och system är uppbyggda i 

samhället skapar denna typ av förtroende.51 

 

Processbaserat förtroende: Förtroende inom detta segment utvecklas genom upprepade 

interaktioner och om en kund har haft affärer med företaget i fråga tidigare kommer kunden få 

förtroende för företaget och fortsätta använda sig av deras tjänster.52 Det stöds även av Ingram 

et al. (2008) som diskuterar att om köparen uppfattar att företaget har hög expertis kommer det 

leda till ökat förtroende. Expertis är viktigt vid förtroendeskapande eftersom att köpare idag 

vill ha rekommendationer och lösningar, inte enbart förslag och köpare frågar ständigt sig själva 

om säljaren har vetskap, förmåga och resurser för att möta deras förväntningar.53 Företaget 

försöker skapa en långsiktig relation med sina konsumenter och för att lyckas med det krävs 

det att företaget ständigt arbetar med ovan beskrivna delar.54 

2.2.2 Bygga relationer med kunder i en tjänstesektor 

Tjänstemarknadsföring skiljer sig från produktmarknadsföring då tjänsterna är abstrakta och är 

baserade på samspelet och relationen till kunden. En nöjd kund skapar starka band till sitt 

företag vilket kan leda till livslång lojalitet, således är det av stor vikt att arbeta med 

kundnöjdhet även i en tjänstesektor.55 Tjänstemarknadsföring anpassar sig till olika skeden i 

relationen till kunden, till skillnad från produktmarknadsföring som är konkret. 56 Coelho och 

Henseler (2012) beskriver att specialanpassning av en tjänst ökar konsumentens förtroende, 

tillfredsställelse och slutligen kundlojaliteten mot en tjänsteleverantör.57 Coelho och Henseler 

(2012) menar att om företaget anpassar sin tjänst direkt till konsumenten kommer det i 

slutändan att leda till att denna blir mer nöjd och ökar sitt förtroende.58 Fenomenet stöds även 
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av Campell (2006) som dessutom påstår att skapa angenäma samarbeten och personliga 

kontakter med konsumenten är av betydelse för att lyckas.59 Campell (2006) visar på att den 

relation mäklaren har med säljaren och köparen har stort inflytande på konsumentens fortsätta 

samarbete och förtroende.60 Freybote och Gilber (2011) har genomfört en analys som visar att 

tjänsteleverantörens kompetens och effektiva övervakning har en positiv påverkan på 

konsumentens förtroende.61 Resultatet av forskarnas analys tyder på att tjänsteleverantören bör 

ha en god marknadskännedom för att vinna en kunds förtroende, samt att personliga relationer 

bidrar till ökat förtroende och mer stabila och bestående relationer.62 Storbacka et al. (1994) 

stödjer det påståendet och diskuterar att utan förståelse för hur ett företag ska hantera 

servicekvalitet i en tjänstesektor kommer inte företaget kunna utnyttja sin konkurrensfördel, 

hur väl marknadsföringsstrategi de än har.63  

2.2.3 Image inom ramen för marknadskommunikation  

Image innefattar den bild ett företag vill förmedla till omgivningen, det är den bild som 

företagets varumärke står för hos kunderna.64 Definitionen är de flesta överens om, däremot har 

olika forskare olika uppfattningar om hur ett företags image uppstår. Bernstein (1984) redogör 

för att image skapas från mängder av detaljer, att det är ett överskådligt intryck som formas av 

direkta eller indirekta signaler som ett företag skickar ut. Gray (1986) redogör för att företagets 

image påverkas av hur företagets anställda och interna intressenter uppfattar företag, medan 

Kennedy (1977) säger att företagets image byggs upp genom en personlig kontakt och 

erfarenhet.65  

 

Martínez och Pina (2007) redogör för att konsumenter inte enbart köper varor och tjänster för 

att tillfredsställa deras behov, utan för att företaget i fråga står för den image konsumenterna 

vill påvisa.66 Det kan vara ett företag som vill förmedla känslan av exempelvis lyx, 

tillförlitlighet eller  avslappning. Resultaten av deras studie blev att om ett tjänsteföretag vill 

öka sina marknadsandelar genom att utveckla deras aktiviteter, är det lämpligt att lansera 

liknande aktiviteter som de redan arbetar med, då denna aspekt visade sig vara den viktigaste 
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för att behålla företagets image när det expanderar.67 Martínez och Pina (2007) kom även fram 

till att om organisationen är pålitlig och har ett gott rykte kommer konsumenterna tro att det 

företaget har bättre kvalité än andra företag.68 Författarna fortsätter att resonera att ett företag 

som har bättre image uppfattas som mer kvalificerad att erbjuda nya produkter. Forskarna 

redogör slutligen för att om företag lyckas kommunicera ut en stark företagsimage kommer de 

automatiskt att leda till ökad positiv respons på alla andra segment som organisationen arbetar 

med.69 Abratt (1989) menar att det är först när ett företag lyckats skapa en bra personlighet, 

image och identitet som de har möjlighet att segmentera sig på marknaden och lyckas attrahera 

kunder.70 

 

2.3 Digital marknadsföring 

Enligt Royle och Laing (2014) definieras digital marknadsföring som en substitutionsbransch 

av traditionell marknadsföring som används för att skapa en riktad och mätbar kommunikation. 

Digital marknadsföring bidrar till att förvärva och behålla kunder, samtidigt som det bygger en 

djupare relation med kunderna.71 Digital marknadsföring inkluderar all reklam via digitala 

kanaler, exempelvis via sociala medier och hemsidor. Tiago och Veríssimo (2014) redogör för 

att digitala kanaler har lett till den största förändringen i mänsklig interaktion och att det har 

förändrat hur samhället kommunicerar ut reklam.72  

2.3.1 Kommunikation genom digitala medier 

Interaktiv är ett samspel, en samverkan mellan en dator och en användare och 

marknadskommunikation blir interaktiv när alla parter är berörda i kommunikationen.73 Att 

engagera konsumenter i interaktiv kommunikation är instrumentellt när relationer mellan 

företag och konsumenter ska byggas och utvecklas.74 World Wide Web har gjort det möjligt 

för konsumenter att vara delaktiga i marknadskommunikationsprocessen, genom bland annat 

elektronisk word of mouth.75 Det har öppnat upp en ny dörr för företag att engagera sig med 

konsumenter på ett nytt och meningsfullt sätt och gjort det möjligt att ha en konstant och direkt 
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dialog med sina kunder, till en lägre kostnad än tidigare.76 World Wide Web har även 

möjliggjort för företag att välja hur de interagerar med sina kunder. Genom den bredd som ges 

idag kan företag anpassa sig efter kundernas önskemål och har möjlighet att vårda och 

upprätthålla långsiktiga kundrelationer.77 Winer (2001) påvisar att internet tillåter företag att 

bygga bättre relationer med kunder än tidigare då personliga interaktioner kompletteras med 

onlinefunktioner som gör att företagen kan få direkt respons på det konsumenterna 

eftersträvar.78 

 

En studie genomförd av Kesic och Vlasic (2007) påvisar att konsumenter har en mer positiv 

syn på interaktiv kommunikation än på envägskommunikation samt att de har en bättre syn på 

relationsmarknadsföring än på klassisk transaktionsmarknadsföring.79 Vidare menar forskarna 

att envägskommunikation kan exempelvis vara att sända ett budskap genom TV, radio eller 

dagstidningar. I den digitala världen förekommer även envägskommunikation i form av 

exempelvis hemsidor eller nyhetsbrev.80  Kesic & Vlasic (2007) fortsätter diskutera att genom 

detta fenomen kan inte kunden direkt kommunicera med företaget vilket särskiljer sig från 

tvåvägskommunikation.  

2.3.2 E-word of mouth  

Word of mouth har definieras som "informell kommunikation mellan privata parter avseende 

utvärderingar av varor och tjänster". 81 Kaplan och Haenlein (2011) redogör för att word of 

mouth kan definieras som informationsdelning av produkter och tjänster genom spridning från 

en konsument till en annan.82 Word of mouth är ett kraftfullt verktyg för företag och 

marknadsförare har insett innebörden av användandet av word of mouth, speciellt i linje med 

de konsekvenser och resultat det kan bringa förtroende för företag.83 Trusov et al. (2009) 

beskriver att internet ger många forum för konsumenter att dela sina åsikter och preferenser 

samt att företag har möjlighet att dra nytta av word of mouth marknadsföring.84  
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Konsumenter går att nås i en helt annan utsträckning genom elektronisk word of mouth än vad 

de gör genom traditionell word of mouth.85  Genom elektronisk word of mouth sprids budskap 

till många människor på en mycket kort tid från källor som ursprungligen inte nödvändigtvis 

behöver ha en personlig koppling till mottagaren.86 Ferguson (2008) menar på att genom de 

sociala nätverk som finns idag genom internet sprids word of mouth i princip med samma 

hastighet som en tanke uppstår.87 Vidare diskuterar Palmatier et al. (2006) att word of mouth 

ökar sannolikheten att en kund kommer sprida positiv information till en annan eventuell kund 

och därmed öka lojaliteten.88 Det är däremot inte enbart positiv information som sprids via 

word of mouth. En undersökning gjord av Hornik et al. (2015) påvisar att människor sprider 

mer negativ information och under en längre period samt till en större massa än positiv sådan.89 

Vidare belyser forskarna att den positiva information som finns på nätet får mer negativa 

reaktioner och att negativ information online är mer utvecklad och detaljerad. Enligt Hornik et 

al. (2015) kan elektronisk word of mouth bryta förtroende och relationer enklare än vad den 

kan bygga upp det, på grund av att människor missuppfattar informationen eller att de väljer att 

medvetet ändra informationen för egen vinning.90   

 

Word of mouth går att koppla ihop med Dynamic social impact theory, som är en teori som 

använder ett dynamiskt system för att förklara motiv, känslor och beteende som uppstår när 

individer försöker att påverka varandra.91 Hornik et al. (2015) applicerar Dynamic social impact 

theory på word of mouth för att förklara varför negativ information sprids i större utsträckning 

än positiv och hävdar att det kan finnas flera orsaker. Vissa människor har en tendens att 

underminera stora företag, att försöka skada ett företag enbart genom att hålla ett “anti-stora 

företag attityd”.92 Leach et al. (2003) talar om skadeglädje och Feather och Sherman (2002) 

menar på “ingen rök utan eld”, även mindre rykten kommer konsumenten sprida, vilket tillslut 

leder till att det blir förstorat.93  
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2.3.3 Sociala medier   

Kaplan och Haenlein (2010) definierar sociala medier som:  

“A group of Internet-based applications that build on the ideological and technological 

foundations of Web 2.0 and allow the creation and exchange of User Generated Content.”94 

 

Den traditionella marknadskommunikationsmixen och dess verktyg - personlig försäljning, 

direktreklam, annonsering, försäljningspromotion och public relations, har ändrats signifikant 

när det kommer till att kommunicera med sina konsumenter med fenomenet sociala medier.95 

Idag studerar företag specifika sociala medier för att kunna analysera hur dessa medier ökar 

varumärkeskännedomen, hur de stimulerar försäljningen och hur medierna förbättrar 

varumärkets image. En viktig del i den digitala marknadsföringen är att generera trafik till 

online-plattformar och skapa användarinteraktivitet på dessa plattformar genom att stimulera 

användarna att lägga upp eller dela innehåll.96 Det kan leda till att företag kan använda 

marknadsföringen på ett mer reaktiv sätt, genom att exempelvis analysera konversationer i 

sociala medier för att förstå hur konsumenter ser ett företag eller dess åtgärder, samt för att 

studera hur förtroende byggs i digitala medier.97 

 

Sociala medier har blivit den vanligaste internetbaserade aktiviteten och har fundamentalt 

ändrat hur konsumenter interagerar med media.98 Sociala medier omfattar ett brett spektrum på 

nätet såsom Facebook, Instagram, Youtube, diskussionsforum samt andra hemsidor, bara för 

att nämna några.99 Plattformarna har gjort det möjligt för företag att kommunicera med 

tusentals människor på samma gång. Sociala medier bidrar till att företag kan bygga relationer 

med både potentiella och befintliga kunder och har blivit erkänt som ett av de kraftfullaste 

verktygen vid skapandet av relationer.100 

 

Sociala medier har å ena sidan bidragit till att marknadsföring ständigt är närvarande men å 

andra sidan måste företag sticka ut för att komma igenom det ständiga mediebrus som de 
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potentiella kunderna utsätts för.101 Mangold och Faulds (2009) argumenterar för att sociala 

medier är en blandning av den traditionella marknadskommunikationsmixen då den kombinerar 

särdrag ur marknadsföringen där företag talar med konsumenter med en utpräglad word of 

mouth marknadsföring, där konsumenter pratar med konsumenter.102 Sociala medier får större 

betydelse för företag att kunna interagera med kunderna och företagen måste ha förståelse för 

hur de ska verka på dessa plattformar men även nå ut till kunderna och skapa bra relationer med 

dem.103  

 

Kaplan och Haenlein (2010) argumenterar för att det är viktigt att företag använder sociala 

medier på rätt sätt om de vill vara verksamma på dem. De listar 10 punkter inom sociala medier 

som företagen bör ta hänsyn till.104 Sociala medier handlar om att vara aktiv genom att ständigt 

vara närvarande, uppdatera, dela information samt att lyssna på kunden och vad de efterfrågar 

av företaget. Företagen ska vara medvetna om hur de sociala medier som de vill verka inom 

fungerar och konsumenterna ska ha möjlighet att kommentera och kunna utbyta information 

med företaget.105 För att få stor räckvidd kan företaget sprida sina budskap i flera olika kanaler 

men om företaget blandar exempelvis Tv-reklam, med sociala medier ska de inte särskilja sig 

för mycket i de olika medierna eftersom företagets image ska avspeglas i samtliga kanaler. 106 

Vidare diskuterar forskarna att en annan möjlighet är att företaget istället väljer ut det forum 

som passar företag i fråga bäst, eftersom nyckeln för lyckad marknadsföring är att vara aktiv 

på sociala medier.107  Kaplan och Haenlein (2010) redogör även för att alla inom företaget bör 

få tillgång till de sociala medierna som används för att kunna vara delaktiga och sprida företaget 

på forumen.108  
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Figur 2. “The honeycomb of social media model” Kietzmann et al. (2011) 

 

Kietzmann et al. (2011) redogör på liknande sätt men att företag bör utveckla en strategi för de 

anställda om de ska ha tillgång till företagets sociala medier för att inte en tvetydighet 

uppstår.109 Vidare beskriver forskaren att ett företag alltid ska försöka vara aktiva och svara 

sina kunder på sociala medier eftersom kunderna snabbt kan visa missnöje och företaget i fråga 

kan kompensera kunden innan spridningen hunnit få större negativ effekt.110 Modellen ovan 

(Figur 2) redogör för sju funktionella byggstenar: identitet, konversationer, delning, närvaro, 

relationer, rykte och grupper. Varje byggsten ger en möjlighet att undersöka användarna av 

sociala medier och dess konsekvenser för företag.111 Blocken utesluter inte varandra, inte heller 

alla måste vara närvarande vid användandet av sociala medier, modellen ses mer som en 

konstruktion som förklarar hur olika funktioner i sociala medier kan konfigureras.112 Modellen 

refererar även till hur företag kan utveckla olika strategier på sociala medier beroende på vilken 

social mediekanal de ska verka på. Exempelvis handlar Twitter snarare om att kommunicera 

budskap än att skapa en identitet och därav är det strategiskt bättre att använda Twitter på det 
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sättet.113 Kietzmann et al. (2011) menar på att företag som vill använda sociala medier på ett 

professionellt nivå bör använda sig av ovanstående modell för att öka sina marknadsandelar.114  

 

2.3.4 Online Branding  

Aaker (1996) beskriver att varumärkeskapital är tillgångar som är kopplade till varumärkets 

namn och symbol som adderar värdet i ett företag och till företagets konsumenter.115 Lagergren 

(2002) redogör för att lyckas förmedla ett starkt varumärke krävs det att företag arbetar med 

sitt varumärke och dess spridning på ett noggrant sätt.116 Vad företaget vill kommunicera med 

sitt varumärke är en väsentlig faktor eftersom konsumenterna har olika associationer och 

attityder kopplade till olika varumärken.117  

 

Branding har definierats som ett sätt att skapa värde för kunder och få dem att återvända.118 När 

kunderna känner tillfredsställelse för varumärket utvecklas ett förtroende vilket bidrar till att 

företaget har möjlighet att bygga relationer med kunder och på så sätt stärks också varumärket. 

Det har skett ett maktbyte genom den digitala världen där konsumenterna nu har makten 

framför företagen.119 För att skapa ett effektivt varumärke på Internet och bygga relationer är 

de flera olika faktorer som spelar in. Simmons (2007) förklarar en modell som innehåller fyra 

olika områden som länkas ihop. Företaget måste förstå kunden, marknadskommunikationen 

ska ske på rätt sätt till rätt målgrupp, företagen ska interagera med kunderna samt att 

användarinnehållet som företaget förmedlar ska riktas på ett effektivt sätt.120  

 

Om företaget förstår kunderna kan relationer och förtroende utvecklas, vilket är en grundsten 

för effektiv online branding. Kommunikationsteorier säger att när konsumenterna kan relatera 

till ett varumärke, är de mer villiga att ta till sig informationen från företaget.121 E-mail är ett 

sätt i den digitala marknadsföringen att kommunicera ut information och bygga 

varumärkesrelationer med kunderna. Å andra sidan kan E-postmarknadsföring bidra till 
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flertalet arga kunder eftersom ett problem med det är att kunder känner sig “spammade”. Det 

är därför en svår balans för företag att få tillåtelse av kunderna att skicka e-mail utan att få 

negativa associationer till varumärket från kunderna.122  

 

Varumärkeskännedom diskuteras av Tsimonis och Dimitriadis (2014) att ett företag väljer att 

stärka sitt varumärke via digitala medier på grund av ett flertal anledningar. En anledning är att 

sociala medier har växt snabbt och är omåttligt populärt i dagens samhälle.123 De chefer 

undersökningen gjordes på ansåg att sociala medier är den snabbast växande internettrenden 

som vinner högst popularitet hos personer och företaget måste således hålla jämna steg med 

den tekniska utvecklingen.124 Undersökningens resultat påvisade även att alla digitala chefer 

vill sprida varumärket och varumärkets budskap och namn sprids enkelt på digitala plattformar, 

genom exempelvis Facebooks “dela” eller “gilla” knappar eller elektronisk word of mouth.125 

Genom det kan varumärkets medvetenhet stärkas, det stärks antingen genom att kunderna 

kommer ihåg ett varumärkesnamn eller att namnet är “top of mind”; det första konsumenten 

tänker på när den blir tillfrågad.126 Lagergren (2002) redogör för att alla de anställda på 

företaget måste dela en gemensam uppfattning om de premisser och betydelser varumärket vill 

eftersträva.127  

 

Varumärkets lojalitet är en viktig faktor eftersom det är billigare att behålla nuvarande kunder 

än att locka nya samt att lojala kunder skapar inträdesbarriärer för nya företag att stiga in på 

marknaden och det således leder till lägre konkurrens.128 Resultatet av Nisar och Whitehead 

(2016) studie påvisade att de allra flesta sprider positiva kommentarer om de företag som de 

har högt förtroende för på sociala medier samt att respondenterna är mer villiga att använda ett 

företags tjänster om de följer företaget på sociala medier.129 Vidare upptäckte forskarna ett 

signifikant och positivt samband mellan varumärken, konsumenternas nöjdhet och deras 

lojalitet på sociala medier. Lagergren (2002) redogör för att lojalitet ska uppstå måste företaget 

ständigt jobba för att överträffa kundens förväntningar och att inge ett förtroende som gör att 
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kunden kan lita på dem.130 En tredje anledning till att sprida varumärket på digitala medier 

enligt de tillfrågade cheferna i Tsimonis och Dimitriadis undersökning var 

kostnadsreducering.131 De tillfrågade företagen försökte hitta billigare sätt att marknadsföra sitt 

varumärke och sociala medier hjälpte dem att ge befolkningen en bättre kännedom om 

varumärket till en lägre kostnad. Företagen kunde således ha högre uppfattad kvalité till en 

lägre kostnad om de använde sig av digitala medier. 132 I dagens digitala samhälle handlar allt 

om att få konsumenters tillit till varumärket.133 

 

2.4 Teoretisk syntes  

Uppsatsen har redogjort för teorier som i grunden är generella och som kan appliceras på fler 

samhällsvetenskapliga områden. Swartz och Iacobuccis (2000) modell delar in förtroende i fyra 

kategorier som ett företag bör ta i beaktning för att vinna kundens förtroende, bland annat att 

förtroende mellan individer bestäms utifrån personlighetsdrag. Intervjuguiden kommer med 

stöd från teorin att undersöka om modellen har någon förankring med verkligheten, för att sedan 

koppla samman teorin och empirin i analysavsnittet.  

 

Storbacka et al. (1994) beskriver i teorin att om företag inte har en förståelse för hur de ska 

hantera servicekvalitet i en tjänstesektor kommer inte företaget lyckas med sin 

marknadsföringsstrategi. Martinez och Pina (2007) redogör för att om ett företag kommunicerar 

ut en stark företagsimage kommer företaget automatiskt associeras med högre kvalité och ge 

ökad positiv respons på alla områden de arbetar inom. Det är relevant för studien då 

fastighetsmäklarbranschen baseras på tjänster, snarare än produkter. De spåren inom 

relationsmarknadsföring ger en bred bild av vilka områden företag bör ha i åtanke vid 

relationsbyggande och har sammanfattningsvis redogjort för vikten av att ha lojala kunder och 

bygga starka band i en tjänstesektor. Utifrån problembakgrunden påvisas det att 

fastighetsmäklare har lågt förtroende och även studiens teoriavsnitt har tagit upp hur företag 

ska arbeta med att skapa förtroende. Därför diskuterar intervjuguiden vad förtroende innebär 

inom fastighetsmäklarbranschen samt hur företaget i fråga försöker förmedla förtroende via 

dagens digitala kanaler.   
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Hornik et al. (2015) kopplar ihop word of mouth med Dynamic social impact theory, vilket är 

relevant för studiens syfte eftersom teorin försöker förklara motiv, känslor och beteende som 

uppstår när individer försöker påverka varandra. Varumärkesspridning och varumärkeslojalitet 

är av betydelse för studien och lägger till hand för att undersöka hur de valda företagen arbetar 

med sin spridning genom digitala kanaler. Teorin diskuterar en modell av Kietzmann et al. 

(2011) som studerar sju funktionella byggstenar i användning av sociala medier. 

Problembakgrunden har lagt för hand att främst delning på digitala kanaler och relationer i 

fastighetsbranschen är av vikt att undersöka. Problembakgrunden har även visat att det har skett 

en stor förändring och att marknadsföringen har gått från det traditionella till det digitala, 

därmed belyser intervjuguiden vilka de största förändringar företagen har upplevt samt hur de 

arbetar med digitala kanaler idag. Det är för att kunna dra paralleller och undersöka om teorin 

är förankrad med verkligheten. Även framtida utmaningar och tekniker tas upp i intervjuguiden 

för att ett flertal forskare i teorikapitlet har diskuterat den digitala utvecklingen och vikten med 

den. Samtidigt visar teorin att elektronisk word of mouth leder till både negativ och positiv 

respons, därför kommer studiens intervjuguide ta upp hur företagen i fråga hanterar negativ och 

positiv feedback inom den digitala världen, för att undersöka om teorin kan kopplas samman 

med företagens synsätt.  
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3. Metod 

 

I det kommande kapitlet presenteras inledningsvis studiens forskningsansats och 

angreppssätt. Vidare förklaras studiens genomförande, litteraturgenomgång samt studiens 

urval. Slutligen redogörs det för kritik mot metoden och en diskussion kring 

undersökningens reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Forskningsansats  

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. En kvalitativ insamlingsmetod grundar 

sig i analysering av ord snarare än siffror och har en mer öppen forskningsstrategi än vad en 

kvantitativ metod har.134 En kvalitativ metod eftersträvar en mer nära kontakt med 

respondenterna för att forskarna ska kunna uppfatta och få en djupare förståelse för det som 

undersöks.135 Ett av kriterierna som denna studie grundar sig på var att skapa en 

sammanhängande förståelse av den data som samlas in och därav var kvalitativ metod lämplig. 

I en kvalitativ undersökning som har ett mer hermeneutiskt tolkningssätt är avsikten inte att 

generalisera utifrån de resultat som ges efter insamling av data, däremot kan resultaten ge ökad 

kunskap, ökad förståelse och fördjupad insikt baserade på genomtänkta tolkningar vilket denna 

studie ämnas till att göra.  

 

3.2 Angreppssätt 

Det finns olika sätt att dra slutsatser och i denna studie tillämpas en deduktiv ansats. Deduktion 

härleder från befintlig teori för att sedan formulera hypoteser vilket kan bidra till 

omformulering av teorin.136 En fördel med ett deduktivt arbetssätt är att forskningsprocessen 

blir mindre påverkad av den enskildas forskarens uppfattningar, då utgångspunkten ligger i den 

befintliga teorin.137  Eftersom denna studie tillämpar en deduktiv ansats utgår den från 

befintliga teorier för att sedan dra slutsatser och analysera det område som studeras. Valet av 

den deduktiva ansatsen grundar sig i att få ökad förståelse för vilka faktorer som inverkar på 

hur fastighetsmäklarföretag använder digitala marknadsföringskanaler. Detta genom att den 

stödjer sig på befintlig teori för att sedan kunna dra paralleller mellan den ursprungliga teorin 

och den empiri som anskaffats.  
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3.3 Datainsamling  

3.3.1 Genomförande  

I denna studie har primärdata samlats in genom personliga och semistrukturerade intervjuer. 

Primärdata är när förstahandsinformation samlas in och sedan tolkas av forskarna.138 En 

förutbestämd intervjuguide utformades innan intervjuerna genomfördes. Intervjuguiden bestod 

av 12 övergripande frågor som skapades utifrån syftet och teorin. Frågorna utgick från de 

teoretiska spår och modeller som tagits upp i studien. Bryman och Bell (2013) diskuterar att för 

att stärka tillförlitligheten i undersökning kan intervjuguiden ges till ens omgivning innan själva 

intervjun äger rum, vilket gjordes i denna studie. Det är för att undersöka om det uppstår några 

oklarheter och för att sedan kunna tillämpa dessa oklarheter på var och en av frågorna för att 

undvika att förvirra respondenterna. Kvale (1996) rekommenderar att intervjuguiden bör 

utformas utifrån 9 kategorier av frågor, bland annat inledande frågor och uppföljningsfrågor.139 

I studiens intervjuguide tillämpades inledningsvis “säkra” och “lätta” frågor, som exempelvis 

vad intervjupersonerna hade för position i företaget samt hur länge de arbetat inom 

fastighetsmäklarbranschen. Frågorna ställdes dels för att få en överskådlig blick men även för 

att respondenterna skulle känna sig avslappnade och säkra inför kommande frågor.  

 

Respondenter som skulle kunna komma att medverka i studien kontaktades under oktober och 

november månad och det var även under den perioden som intervjuerna genomfördes. Av de 

fastighetsmäklarföretag som kontaktades via mejl var det fyra stycken som ställde upp på 

intervjuer. Resterande svarade inte eller så kunde de inte medverka av olika anledningar. Efter 

den inledande mejlkonversationen var respondenten väl införstådd i syftet med intervjun och 

hade fått all information för att kunna fatta ett beslut om de ville medverka eller ej. 

 

En intervju varade i snitt i 49 minuter, vilket gav ett sammanlagt intervjumaterial på 196 

minuter. Intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande och transkriberades för att 

anteckningarna i efterhand skulle ha möjlighet att kompletteras och för att kunna kontrollera 

intervjuns tillförlitlighet samt för att undersöka intervjuarens påverkan på respondenternas svar. 

Samtliga intervjuer genomfördes på företagens kontor enligt respondenternas önskemål.  

                                                 
138
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Figur 3. Intervjusammanställning  

3.3.2 Litteraturgenomgång  

En litteratursökning gjordes genom att identifiera ett antal nyckelord som användes vid sökning 

på elektroniska databaser. Den huvudsakliga litteraturen bestod av vetenskapliga artiklar som 

har blivit vetenskapligt granskade av andra forskare inom samma ämne, så kallad peer review. 

Detta för att säkerställa att materialet håller hög tillförlitlighet och är trovärdigt. Det nyckelord 

som användes var bland annat “Relationship marketing”, ”Trust building”, ”Digital 

marketing”, “Marketing communication” samt många fler. SöderScholar, Google Scholar och 

EBSCO Business Source Premier var de huvudsakliga databaserna som användes.140 Även 

tryckta källor, som tidigare kurslitteratur, har använts under uppsatsens gång.  

3.3.3 Intervjuteknik  

Denna studie är av kvalitativ metod och intervjutekniken som ansågs lämpligast för att 

genomföra undersökningen var semistrukturerade intervjuer, som har sin utgångspunkt från 

förhållandevis specifika teman men som låter respondenterna utforma svaren själva. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att skapa en flexibel intervjuprocess samt för att lämna 

utrymme för respondenterna att djupare diskutera och utforma svaren på egna vis. 

Semistrukturerade intervjuer skapar öppenhet och spridning i svaren, och det är vanligt att 

följdfrågor ställs till respondenterna för att säkerhetsställa att jämlika saker täcks in.141 

Intervjuer kan ske på distans eller ansikte mot ansikte. Om en intervju sker på distans, via 

exempelvis e-post eller telefon, finns det en risk att den ignoreras, att svaren blir alltför 
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kortfattade, reducerade samt att icke verbala element saknas.142 Med dessa negativa faktorer i 

tankarna valdes istället personliga intervjuer. 

 

När en intervju genomförs är det av betydelse att respondenterna blir informerade enligt de 

etiska principer som finns.143 Alla de intervjuade fick enligt samtyckeskravet möjlighet att 

avbryta intervjun och under intervjun informerade forskarna för respondenterna enligt 

nyttjandekravets principer att de uppgifter som tas del av endast kommer användas för den 

undersökning som utförs. Alla respondenter kontaktades via mejl och fick utifrån 

informationskravet reda på syftet med studien. När respondenterna svarat att de kunde 

medverka i intervjun, skickades även intervjuguiden för att de skulle ha möjlighet att ta 

ställning till de berörda frågorna. Konfidentialitet- och anonymitetskravet utgår ifrån att 

personuppgifterna som används i den berörda undersökningen ska förvaras så att inga 

obehöriga kan komma åt dem.144 Studien har följt kraven genom att forskarna är de enda som 

har haft tillgång till uppgifterna och inga falska förespeglingar har förekommit under 

undersökningen. 

 

3.4 Urval 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval som är ett icke sannolikhetsurval används. Ett 

bekvämlighetsurval  innebär att forskarna använder sig av personer som finns lättillgängliga.145 

Genom användning av ett icke sannolikhetsurval har vissa enheter i populationen större chans 

att komma med i urvalet än andra.146 Ett storleksmässigt urval gjordes inte, eftersom studien 

efterfrågade en stor bredd och således undersöktes både små, medelstora och stora företag. 

Däremot gjordes en geografisk avgränsning och alla respondenter verkar inom 

Stockholmsområdet. De företag som intervjuades var Alexander White, Fantastic Frank, 

Fastighetsmäklarna och Svensk Fastighetsförmedling. Fastighetsmäklarna och Svensk 

Fastighetsförmedling har funnits i branschen under en lång tid och har varit med om den stora 

utveckling som skett från traditionell marknadsföring till digital marknadsföring. Fantastic 

Frank och Alexander White är relativt nyetablerade och skapades när digitaliseringen redan 

slagit igenom. Urvalet av företagen baserades därför även på att försöka nå en djupare insikt 
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för branschen som helhet genom att välja företag som representerar hela skalan från både 

traditionella företag till företag som är mer nytänkande. Inom företagen kontaktades de 

personer som aktivt arbetar med digitala medier eller har en hög position i företaget, med 

anledning att de skulle representera hela företaget och ansågs kunniga inom området. Ett 

bekvämlighetsurval innebär dock en del begränsningar när det gäller generaliserbarheten.147 

Det huvudsakliga målet i en kvalitativ metod är dock inte att uppnå generalisering utan var att 

skapa en förståelse kring fenomenet som problembakgrunden belyser.   

 

3.5 Metodkritik  

Kvalitativa studier möter ofta kritik i form av att det är alldeles för subjektivt.148 Inom 

kvalitativa studier kritiseras även den problematik som finns kring generalisering.149 Om 

forskarna genomför intervjuer med bara några få personer menar Bryman och Bell (2013) att 

det är svårt att generalisera resultatet till andra miljöer.150 LeCompte och Goetz (1982) delar 

samma uppfattning och diskuterar att kvalitativ forskning snarare generaliserar tillgängliga 

grupper snarare än hela befolkningen.151 Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt samt ett 

bekvämlighetsurval, därav är forskarna medvetna om de problem som finns med 

generaliserbarheten.  

 

En intervju bygger i första hand på verbalt beteende och det kan därför vara svårt för 

intervjuaren att uppfatta den sociala miljön och dynamiken som äger rum i företaget. Samtidigt 

skapas det ofta enbart ytliga kontakter vid intervjuer och forskaren kommer inte in på djupet 

under enbart en intervju, vilket är något forskarna bör ha i åtanke.152 Företagen i fråga kan även 

se intervjun som en chans att marknadsföra sig själva och det är därför viktigt för forskarna att 

ta i beaktande att intervjupersonerna kan framställa svaren till sin fördel och ha en tendens till 

att överdriva deras starka sidor. Forskarna bör därför vara objektivt inställda under intervjun 

och undvika eventuella vinklingar, då en nackdel med semistrukturerade intervjuer är att det 

kan leda till feltolkningar.153 
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3.5.1 Reliabilitet  

Det går att dela upp reliabilitet i två delar, extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet 

handlar om hur hög tillförlitlighet studien har och om en liknande undersökning skulle ge 

samma resultat medan intern reliabilitet undersöker om olika observatörer är överens om 

resultatet i studien.154  

 

Studien har låg extern reliabilitet, eftersom det är svårt att upprepa samma studie vid 

användning av kvalitativa metoder. Det kan ha skett förändringar i miljön eller förändringar i 

andra variabler som kommer att påverka resultatet samt att det sociala samspelet kan ha 

förändrats. Studien har däremot hög intern reliabilitet, eftersom observatörerna har deltagit i 

samtliga intervjuer tillsammans och löpande diskuterat kring teoriavsnittet och hur väl det 

kopplas samman med frågeguiden. Forskarna är däremot medvetna om att när intervjuerna 

omskrevs från ord till text kan det ha bidragit till forskarnas egna tolkningar av orden eller 

missuppfattningar från forskarnas sida.  

3.5.2 Validitet  

Validitet handlar om studien har undersökt det som den har tänkt undersöka och det går att 

studera intern, extern och ekologisk validitet.155 Intern validitet studerar orsakssamband, att det 

finns en likhet mellan gjorda intervjuer och studiens teoretiska ramverk. Extern validitet 

behandlar frågan om resultatet från en undersökning kan generaliseras på hela befolkningen 

och ekologisk validitet undersöker om forskningen behandlas i människors naturliga och 

sociala miljöer.156  

 

Frågeguiden utformades utifrån det teoretiska ramverket som uppsatsen behandlar och har 

därmed hög extern validitet. Intervjufrågorna kopplades till teorin för att sedan kunna behandlas 

i empirin- och analyskapitlet. Studiens externa validitet är låg eftersom undersökningen inte 

har möjlighet att generaliseras till hela befolkningen. Däremot kunde en viss likhet tydas i 

respondenternas svar, vilket höjde den externa validiteten något. Desto mer en forskare ingriper 

i naturliga miljöer desto lägre blir den ekologiska validiteten.157 Intervjuplatsen bestämdes av 
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respondenterna själva och genomfördes på företagens kontor, som var en naturlig miljö för de 

intervjuade och därmed anses studien ha en hög ekologisk validitet.  
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4. Empiri 

 

 
Nedan redogörs för den empiri som samlats in vid personliga, semistrukturerade intervjuer. 

Forskarna beskriver varje företag var för sig, för att sedan koppla samman företagens svar 

i analyskapitlet.

 

 

4.1 Alexander White 

Studiens första intervju genomfördes den 10:e november 2016 med Jennifer Kivinen som är 

social media och kundansvarig på företaget Alexander White. Alexander White bildades år 

2010 genom en sammanslagning av två separata fastighetsbyråer: Alexander och Co och White 

fastighetsmäkleri. Företagets enda kontor ligger på Östermalm och där är 21 personer 

verksamma på olika poster. Deras främsta geografiska segmentering är Östermalm och 

Södermalm och det är där de säljer flest lägenheter.  

 

Den största förändringen Jennifer har sett när det kommer till hur Alexander White marknadsför 

sina objekt är att de tryckta annonserna  har försvunnit nästan helt. Tidigare använde de sig 

mestadels av tryckta annonser, som var inbakat i mäklarens arvode. Varje objekt syntes i 

områdets lokaltidning och innan den digitala revolutionen var det deras främsta 

marknadsföringsverktyg. Alexander White har även gått ifrån direktreklam i brevlådan och Tv-

reklam eftersom det inte längre är kostnadseffektivt. Jennifer berättar att när de började med 

digital annonsering insåg de att tryckta annonser inte gav samma resultat. Idag använder de sig 

istället främst av Instagram, Facebook, Pinterest och Houzz. Houzz är en hemsida som är på 

uppgång där stylister, mäklare och säljare lägger upp visningsobjekt. Företaget arbetar mest 

aktivt med Instagram, där Jennifer lägger upp bilder på objekt varje dag. Instagram lockar 

lokala potentiella kunder, då de fortfarande arbetar på lokalnivå. De skriver på svenska och 

använder sig av skandinaviska uttryck för att konsumenter ska reposta inom rätt målgrupp. 

Instagram används för att köpare ska se vilka objekt som finns på marknaden och för att säljare 

ska se hur företaget arbetar med att marknadsföra bostäder.  

 

 

 



 

28 

-  “Det är otroligt viktigt att använda sociala medier på rätt sätt, vi har exempelvis 

lyckats öka våra instagramföljare med drygt 26 000 på bara ett år, just för att vi kan 

hantera och kommunicera ut rätt information på rätt kanaler” (Jennifer Kivinen, 

Alexander White, 2016-11-10) 

 

Hittills har främsta fokus legat på Instagram och i framtiden skulle de vilja utveckla den appen. 

Genom hashtaggar sprids positiva kommentarer och Jennifer har inte upplevt någon negativ 

feedback, varken på Facebook eller på Instagram. De skulle även vilja utveckla houzz, då det 

är på väg uppåt och förmodligen kommer att användas mer i framtiden. Houzz arbetar ständigt 

med tvåvägskommunikation och personliga relationer via exempelvis event och press vilket 

Jennifer uppskattar. Hon berättar vidare att de ibland kan kännas lite opersonligt när de 

kommunicerar med personer via Facebook & Instagram. Alexander White gjorde ett försök att 

marknadsföra objekt via Snapchat, men de lyckades inte tillräckligt bra för att företaget skulle 

fortsätta att arbeta med det. Jennifer tror dock att det är på uppgång och det är en app som 

företaget borde utveckla i framtiden.  

 

Intervjun fortlöper genom att förtroende i digitala kanaler tas upp som ämne. Jennifer berättar 

att förtroende är en viktig del när de arbetar med digitala kanaler, speciellt nu när teknologin 

har utvecklats. I och med att mycket förmedlas via rekommendationer och word of mouth är 

det otroligt viktigt att kunderna känner förtroende för företaget i fråga. Nöjda kunder sprider 

positiva kommentarer på sociala medier och betygsätter företag via Facebook, vilket i sin tur 

leder till att potentiella kunder får ökat intresse och vill veta mer om företaget. Idag har 

Alexander White 4,3 av 5 i betyg på Facebook, vilket anses som bra i mäklarbranschen. Jennifer 

fortsätter berätta att det är enklare att bygga relationer med kunder idag än vad det var innan 

dem använde sig av digitala marknadsföringskanaler. Det är dels för att kommunikationen med 

kunder är lättare idag och dels för att det går att nå ut till en större massa. Om de lyckas med 

att förmedla sina digitala annonser till rätt målgrupp kan det ge ett väldigt bra utgångsläge och 

skapa stora möjligheter för goda relationer. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska rikta 

sina annonser, då de når ut till en otroligt mycket större målgrupp. Jennifer berättar om en 

metod företaget använder sig av för att skapa goda omdömen, nämligen genom att hon skickar 

ut ett kundregister till mäklaren för en historisk given tidsperiod. Den ansvarige 

fastighetsmäklaren gör sedan en bedömning om vilka han/hon vill kontakta för att få omdömen. 

Om det har varit ett kritiskt läge eller uppstått någon form av förtroendebrist väljer mäklaren 
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oftast att inte kontakta kunden. Det innebär att om en kund har dåliga kommentarer brukar det 

inte komma fram till allmänheten, utan mäklarna brukar ofta hålla det för sig själva. 

 

Avslutningsvis berättar Jennifer att de inte arbetar med virtual reality som till exempel 3D-

visningar eller online-visningar i dagsläget. Det är dock väldigt intressant och någonting de har 

funderat på att investera i, men eftersom dem är ett litet företag är det en stor kostnad för dem. 

Det närmaste virtual reality de kommer är på hemsidan Houzz, där kunden själv kan designa 

rummet utefter sina egna önskemål. Det är viktigt att ständigt jobba med relationsbyggande, 

även i framtiden när de eventuellt arbetar med mer komplexa tekniker, som virtual reality.  

 

4.2 Fantastic Frank  

Studiens andra intervju skedde den 15:e november 2016 med Tomas Backman som är en av 

grundarna samt marknadschef på företaget Fantastic Frank. Företaget startades upp år 2010 av 

Tomas Backman och två andra och finns idag utplacerat på tre kontor i Stockholm och ett 

kontor i Berlin. De har även ett kontor i Amsterdam som är i uppstartsfasen och som 

förhoppningsvis kommer öppna inom en snar framtid. Det som är en aning anmärkningsvärt 

för Fantastic Frank är att ingen av de tre grundarna är registrerade fastighetsmäklare, utan de 

är inriktade på IT, marknadsföring och försäljning. Dem har istället outsourcat 

fastighetsmäklare och idag är de åtta stycken som jobbar på Fantastic Frank. Deras geografiska 

segment är innerstan samt sjöstan, men Midsommarkransen som marknad lockar företaget. 

 

När Tomas grundade företaget fanns det en varumärkeslucka på den svenska marknaden. Det 

fanns mängder av mäklarfirmor, men problemet var att alla marknadsförde sig på liknande sätt 

och med samma inslag av bilder. Samtidigt under den perioden exploderade 

inredningsbranschen och Fantastic Frank bestämde sig för att slå ihop branscherna. Eftersom 

företaget startades i samband med internets framväxt har de marknadsfört bostäder på samma 

sätt sedan uppstart. Tomas fortsätter att berätta att det inte lönar sig att marknadsföra sig genom 

traditionell marknadsföring: via lokaltidningar och Tv-reklamer. Tryckta tidningsannonser är 

något som aldrig infördes eftersom det ger för lite och är för kostsamt. Direktreklam i brevlådan 

är den enda metod de arbetar med som inte är på digitala kanaler. De arbetar hårt med designen 

kring den och utformar dem på ett innovativt sätt så att kunderna inte ska tolka det som 

direktreklam utan mer som inspiration. Han fortsätter berätta att fastän de använder sig av 

direktreklam är det överlägset mest effektiva marknadsföringsverktygen de som sker digitalt. 
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Direktreklam är väldigt känsligt eftersom personer faktiskt satt upp “ej-reklam” på dörren. Det 

har även hänt att personer hört av sig till dem och bett dem att sluta lägga reklamlappar i deras 

brevlådor.  

 

Fantastic Frank marknadsför sig på Hemnet, Instagram, Pinterest, Facebook och deras egen 

hemsida. Av dessa kanaler är Hemnet den kanal han uppskattar att de når ut till flest kunder, 

eftersom det är där 90 % av alla köpare finns. Tomas anser även att deras egen hemsida är den 

som når ut till kunden på bästa sätt, eftersom alla deras nyhetsbrev och annan reklam riktar sig 

mot att kunder ska besöka deras hemsida. Tomas säger även att hemsidan är en bra plattform 

för att se vilka kunder som besöker dem. De såg till exempel att det var väldigt många 

människor från Amsterdam som följde de på sociala medier och hemsidan och därför valde 

dem också att försöka sig på att öppna upp ett kontor där.  

 

- “I och med digitala marknadsföringskanaler är det lättare att mäta vilka kunderna är 

och vart de finns. Det går att följa konsumenternas beteendemönster på ett helt annat 

sätt, vilket gör oss som företag mycket mer anpassningsbara” (Tomas Backman, 

Fantastic Frank, 2016-11-15)  

 

Intervjun kommer in på förtroende och Tomas berättar att det absolut viktigaste är att vara 

konsekvent. “Walk the walk”, vilket han beskriver som att det är viktigt att bevisa att det 

företaget förmedlar och står för inte bara är tomma ord. Här har de gjort en satsning på den 

blogg de har, där de hela tiden uppdaterar sina läsare om nyheter och information. Utifrån detta 

är det viktigt att bevisa att det som skrivs där är sant och inte enbart snack. Han pratar om 

“Show, don’t tell” och att bilderna ska visa förtroende och att företaget inte bara ska prata och 

övertyga kunderna hur bra de är. De satsar mycket på designen och de skulle känna att de har 

misslyckats som företag om de inte lyckades förmedla förtroendet via bilder och istället 

behövde förmedla det via ord. Alla bilder företaget tar ska skapa förtroende och en konsument 

ska känna att när Fantastic Frank fotograferar deras lägenhet så ska det de bli precis som kunden 

önskar, det ska inte finnas några tvivelaktigheter.   

 

På frågan om han känner att det är svårare att bygga förtroende i och med de utvecklade digitala 

marknadsföringskanalerna svarar han att det är enklare idag. Han förklarar att på grund av att 

företaget samarbetar med många kända inredningsbloggar pratar de gott om varandra för att på 

så sätt bygga starkare förtroende. Han berättar att det enbart är bra att digitala marknadskanaler 
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idag är utvecklade och att fler och fler företag börjar modernisera sig, just för att nu när Fantastic 

Frank inte längre arbetar själva i det marknadssegmentet så ökar det konsumenters förtroende. 

Det är inte längre konstigt att marknadsföra sig med vackra bilder och tillsammans gör företag 

det till en norm istället för att det är någonting konstigt. Det är en fördel att de är flera som 

arbetar i samma segment, då det kan driva upp marknaden.  

 

 

-  “Fantastic Frank var för tidigt ute på den digitala marknaden, kunderna förstod inte 

och var därmed inte intresserade av våra tjänster vid uppstart. Det behövs fler företag 

som arbetar i samma segment för att lyckas, men inte för många företag. Det är en 

balansgång” (Tomas Backman, Fantastic Frank, 2016-11-15)  

 

Intervjun fortsätter med att Tomas berättar att företaget försöker ge konsumenterna en god 

helhetsbild, exempelvis genom att de har bakat in homestyling i priset för att underlätta för 

konsumenten. De har sex interna personer som arbetar med homestyling och köper därför inte 

in externa tjänster. Tomas tror att det kan leda till gott rykte, då konsumenter kan visa deras 

lägenheter för sin umgängeskrets och på så sätt sprida att Fantastic Frank är fantastiska på 

inredning. De vill även försöka utveckla den nystartade webbshoppen, som öppnades upp 

enbart ett par veckor innan den genomförda intervjun. Webbshoppen byggs långsamt upp, men 

Fantastic Frank vill utveckla den och lägga ut ett nytt varumärke varannan månad. De föremål 

de väljer ut finns enbart hos Fantastic Frank och det tror Tomas kan vara en fördel för företaget 

då de arbetar med unika artiklar. Om de hade öst in massor av standardvaror som finns på andra 

hemsidor hade de förmodligen skapat ett dåligt rykte, då folk kan anse att företaget säljer ut sig 

själva. Webbshoppen är en strategi för att utveckla varumärkesstrategin, som de arbetar nu leder 

det förhoppningsvis till ett gott rykte på marknaden.  

 

Intervjun fortlöper genom att Tomas berättar att företaget inte arbetar med virtual reality. De 

arbetar inte heller med online-visning, men det är någonting som de kommer behöva arbeta 

med i Amsterdam. I Amsterdam ser marknaden ut på ett helt annat sätt och där behöver de 

arbeta med dessa typer av visuella marknadsföringsverktyg. I Amsterdam listas annonser på en 

hemsida som är motsvarigheten till Sveriges Hemnet i nummerordning beroende på vad och 

hur mycket som finns med i annonsen. Finns både till exempel 360 graders vinkling och online 

visning med kommer annonserna alltid högst upp i listan oavsett om de är två veckor gamla 
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annonser. Tomas säger att han inte har märkt av att kunderna efterfrågar dessa typer av verktyg 

i Sverige ännu.  

 

4.3 Fastighetsmäklarna 

Den tredje intervjun genomfördes den 16:e november 2016 med Pernilla Lippert som är 

delägare och registrerad fastighetsmäklare på Fastighetsmäklarna. Pernilla har jobbat i 10 år 

inom fastighetsbranschen och när företaget kände att de ville växa bestämde de sig för att gå 

ihop med tre andra mindre mäklarföretag. Fastighetsmäklarna har funnits i över 20 år och har 

idag fem kontor och alla finns inom segmentet Storstockholm. Av de fem kontoren är tre 

stycken franchise kontor och kontoren har sammanlagt 25 stycken mäklare. Tidigare var 

företaget mer inriktade på innerstan men nu är företaget någonstans mitt emellan, eftersom de 

följer sina kunder genom kontaktnätprincipen.  

 

Pernilla berättar att det har skett stora förändringar i branschen sedan hon började arbeta. När 

hon började arbeta som fastighetsmäklare var det vanligaste sättet att marknadsföra en bostad 

genom tryckta annonser i tidningar. Hemnet, som är en internetbaserad hemsida där bostäder 

läggs ut till försäljning, fanns även då men det var inte alls lika stort som det är idag. Pernilla 

säger dock att eftersom de hade tryckta annonser var de tvungna att ta ut ett dyrare arvode då 

det är väldigt kostsamt. Pernilla berättar vidare att allt som säljs i innerstan annonseras i 

lokaltidningen, och det “ingår” i priset och har egentligen mer som syfte att få företaget att 

synas mer, ibland vet inte ens kunden om att det annonseras. Hon menar på att de mesta idag 

sker mer digitalt, via hemsidor och sociala medier. Däremot anser hon att det är lönsamt för 

mäklarbyråer att sälja in stora annonspaket som innefattar både traditionell och digital 

marknadsföring eftersom det bidrar till att de syns mycket.  

 

Fastighetsmäklarna använder sig av digitala marknadsföringskanaler som Facebook, Instagram, 

MyNewsdesk och Hemnet. Pernilla anser att Hemnet är den sida som når ut till allra flest, men 

det är även där konkurrensen är som högst. Utan Hemnet hade det varit oerhört svårt att nå ut 

till konsumenter, då Hemnet är deras absolut största marknadsföringskanal. Fastighetsmäklarna 

har inte lagt så mycket fokus på hemsidan då de byggde en ny hemsida för ca tre år sen. De 

försöker dock uppdatera hemsidan i den mån som det går eftersom det ändå är ett viktigt 

marknadsföringsverktyg. Pernilla berättar vidare att det finns en problematik kring att ha 

franchise kontor eftersom de inte kan tvinga kontoren att aktivt jobba med olika typer av 
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digitala medier. Däremot ska alla medarbetare oavsett om det är franchise hålla sig inom ramen 

kring det Fastighetsmäklarna vill förmedla.  

 

En stor del av deras marknadsföring sker på nätet men de är i grunden ett traditionellt företag. 

Det negativa med att marknadsföra sig via internet är att det inte är lika mycket 

relationsbyggande på internet utan hon berättar att relationsbyggande sker mer när de träffar 

människor på intag och på visningar. Fastighetsmäklarna använder digitala medier i större 

utsträckning för att visa upp bilder och få spridning på det sättet och inte för att bygga relationer. 

Pernilla fortsätter berätta att företaget har en person som jobbar med kommunikation i de 

digitala medierna, speciellt när de var mer aktiva på Mynewsdesk. Företaget arbetar med 

annonsering på Facebook, exempelvis när de anställer en ny medarbetare eller om de vill sprida 

något annat budskap. Tyvärr finns inte tiden för att arbeta mer med digitala medier, även fast 

Pernilla skulle vilja att varje enskild mäklare arbetar hårdare med det. Fastighetsmäklarna vill 

utveckla alla digitala kanaler som de redan arbetar med och de vill även in på fler ställen, men 

i dagsläget finns det inte tillräckligt med resurser. Hon säger att företaget skulle behövt fler 

resurser och att de i framtiden gärna skulle behöva anställa en person som jobbar enbart med 

sociala medier. Fastighetsmäklarna jobbar väldigt traditionellt, men sedan är de individuellt 

från varje mäklare hur de jobbar. Inom vissa mäklarföretag får de inte frångå mallen för mycket 

med fri prissättning etc, men Fastighetsmäklarna låter deras konsulter ha ganska fria händer. 

Hon konstaterar dock att nackdelen med att låta folk jobba fritt är att de kan förstöra ett 

varumärke. 

 

Intervjun kommer in på förtroende och Pernilla berättar att förtroende är en viktig del i 

mäklarbranschen. Hon tar upp några exempel där hon behövt ta över försäljningar när en annan 

mäklare påbörjat en försäljning med en kund som varit missnöjd. Ibland kan det vara svårt att 

förstå vad kunden vill och det blir då svårt att vända den kunden från negativ till positiv. Hon 

tror att de oftast kan handla om personkemin, att säljaren kan ha varit jätteduktig på att sälja in 

objektet men inte varit tillräckligt lyhörd för säljarens önskemål och behov. Hon fortsätter 

berätta att det är viktigt att välja den mäklare som personen i fråga känner högst förtroende för. 

Anledningen till lågt förtroende kan vara att mäklarna säljer in sig själva väldigt bra enbart för 

att få uppdraget, men sedan inte kan leverera. Pernilla berättar att hög tillgänglighet, bra dialog 

och frihet under ansvar är de viktigaste punkterna i en förtroendeprocess. Då mäklare enbart 

lever på provision kan det vara svårt för denna att tjäna pengar, vilket gör att personer kämpar 
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för att driva igenom en affär. det är ett exempel på en anledning som kan leda till minskat 

förtroende.  

 

Allt som sker digitalt är farligt eftersom det sprids med en snabb hastighet och till en bred 

massa, dessutom går det inte att sudda det digitala. Genom en snabb blick på forumet Flashback 

ser man att även Fastighetsmäklarna varit i blåsväder. Vissa mäklare kan göra snedsteg men då 

är det viktigt att den situationen hanteras fortsätter hon. Företaget har en ledningsgrupp, de är 

utbildade inom krishantering ifall något sådant händer. Fastighetsmäklare är lite som lapplisor 

säger Pernilla; “folk älskar att hata på mäklare” hon menar att många har bilden av en mäklare 

som åker runt i sina fina bilar och saknar moral. Det kan även vara så att folk verkar gilla att 

hata på mäklare på grund av att det är provisionsbaserat. “Folk har en skev bild av 

fastighetsmäklaren, det är inte alla som kan ta ut en lön på 200 000 efter skatt.” Pernilla 

berättar att olika mäklare vill förmedla en viss image av sig själva. Om en mäklare representerar 

ett mäklarföretag som associeras med lyx så vill många att det ska återspeglas i mäklarens 

klädval och livsstil.  

 

- “För mig är de mötet med kunden och hitta en gemenskap - och det är där förtroendet 

kommer in” (Pernilla Lippert, Fastighetsmäklarna, 2016-11-16)  

 

För att det ska spridas ett gott rykte om Fastighetsmäklarna har de en anställd som arbetar med 

digital annonsering. Pernilla berättar vidare att det är viktigt att företaget hanterar den positiva 

och negativa kritiken som kan uppstå både från säljare och köpare samt utomstående personer, 

exempelvis potentiella köpare. Som mäklare får man aldrig glömma att man ska jobba helt 

neutralt fastän man är anställd av säljaren och det är ganska unikt för Sverige att vara företrädare 

både för säljare och köpare. Det som kan påverka förtroendeprocessen är att mäklaren inte vet 

vem köparen är när försäljningen börjar och ändå ska mäklaren förväntas vara en opartisk 

mellanhand. Pernilla berättar att skulle de vara så att en köpare är extremt missnöjd och köpt 

något dåligt är det mäklaren som blir den utsatte. Det är viktigt att mäklaren har juridisk 

kunskap och kan vara något av en rådgivare, för att konsumenten ska kunna ha tillit till 

mäklaren. Pernilla tycker inte att man bara kan rycka på axlarna utan hon får försöka hjälpa till 

på ett opartiskt sätt så gott det går, genom att få säljare och köpare att försöka mötas och slippa 

en eventuell tvist. Fastighetsmäklarna har företagsjurister och är de osäkra hur de ska gå tillväga 

för att inte hamna på fel sida och tappa förtroende för köpare och säljare så kan de vända sig 

till dem för att få rådgivning.  
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- “Många kanske väljer företag för logga eller igenkänning av varumärke men enligt 

erfarenhet handlar de oftast om hela konceptet och att man även känner mäklaren eller 

har en kompis som känner någon, och på sätt sprids också deras varumärke. Hela 

konceptet måste vara bra, men har du en dålig mäklare som inte sköter sitt jobb rätt  

faller hela konceptet i alla fall.  (Pernilla Lippert, Fastighetsmäklarna, 2016-11-16)   

 

Avslutningsvis styrs intervjun bort från förtroendeprocessen och istället diskuteras framtida 

marknadsföringsverktyg. Fastighetsmäklare har testat att använda sig av virtual reality men 

Pernilla anser att det enbart är specifika objekt som kan lockas av den komplexa designen. Det 

skulle kunna vara otillgängliga objekt, som fjällstugor eller skärgårdsöar. Stockholms innerstad 

behöver förmodligen inte använda sig av virtual reality, då Pernilla har märkt att människor 

uppskattar fysiska visningar. Internet är väldigt bra för att få ett första intryck men hon anser 

att den traditionella visningen inte helt kommer kunna ersättas, online visning kommer istället 

vara ett bra komplement till den traditionella visningen.  

 

4.4 Svensk fastighetsförmedling 

Den fjärde intervjun genomfördes den 29:e november 2016 med Johanna Gavefalk som är 

marknad och kommunikationschef och Magnus Attefall som är ansvarig för digitala medier på 

Svensk fastighetsförmedling. Johanna berättar att hon började på Svensk fastighetsförmedling 

för snart ett år sedan och det är de första företaget inom mäklarbranschen som hon arbetar på. 

Magnus berättar att han har jobbat på Svensk fastighetsförmedling sedan augusti i år och han 

har inte heller arbetat inom fastighetsmäklarbranschen tidigare. Svensk fastighetsförmedling 

grundades år 1937 och är idag är en rikstäckande kedja med 1200 medarbetare fördelade på 

230 bobutiker runt om i Sverige. Företaget riktar inte in sig på en specifik målgrupp utan de 

fokuserar mer på livshändelse. Det kan vara en livshändelse i stil med att en person flyttar 

hemifrån, separation, flyttar ihop, bildar familj etc. De förändringar som skett i branschen är att 

man går mer och mer från print till digitalt men det gör företag inom de flesta branscher, berättar 

Johanna. Hon berättar vidare att fastighetsbranschen dock är en ganska traditionell bransch och 

det är fortfarande mäklaren som är A och O. Johanna säger att de fortfarande använder sig av 

tidningsannonser men att det är geografiskt betingat. På vissa ställen kan det vara otroligt viktigt 

medan på andra platser har kontoren allt mer börjat släppa tidningsannonser. Ur ett miljö och 

kostnadsperspektiv tycker Johanna att det hade varit bra att sluta med tidningsannonser, men 

eftersom de ser att kunderna fortfarande efterfrågar det kan de inte sluta helt med det. I dagens 
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samhälle sitter majoriteten med sin telefon på tunnelbanan och scrollar för att sedan sitta med 

sin dator när de kommer hem, den fysiska marknadsföringen blir således allt mer avsmalnad.   

 

Idag använder sig Svensk Fastighetsförmedling av de flesta digitala kanaler som Instagram, 

Facebook, Pinterest, Twitter, Linkedin och Houzz. Snapchat generationen är de intresserade av 

men de är inte riktigt där ännu och det kan vara att kunden inte har tagit till sig det inom 

fastighetsmäklarbranschen ännu. Hon berättar att hela den digitala världen har förskjutits - de 

kan se att de yngre lämnar Facebook allt mer och ansluter sig istället till Snapchat och 

Instagram, medan den äldre generationen använder sig mer av Facebook. Därför gäller det att 

ständigt vara uppdaterad på den kanal deras målgrupp använder sig av för att nå ut på bästa 

möjliga sätt. 

 

Det som driver mest trafik till deras sida är Hemnet, men det är ju likadant för alla mäklarfirmor, 

eftersom det är där flest köpare finns. Magnus anser att Facebook är den kanal som når ut till 

flest personer och som passar Svensk fastighetsförmedling bäst. Magnus berättar att om de vill 

ha intag kan de annonsera med banners, för att locka köpare, och då är det en annan typ av 

kanal. Han säger att i det stora hela så beror valet av marknadsföringskanal på vilken typ av 

målgrupp de vill nå till med just den annonsen eller det budskapet. Exempelvis Linkedin 

använder de som ett medium för kontakt med mäklare och branschen i sig. Twitter å andra ser 

de mer som att kommunicera olika budskap gällande exempel bostadsmarknaden, politiska 

beslut eller statistik. Instagram passar däremot väldigt bra när de vill kommunicera ut inredning, 

design och styling.  

 

På frågan de får gällande förtroende talar de om att det är otroligt bra att kraven som finns idag 

på mäklare existerar och att de krävs en akademisk utbildning för att bli registrerad 

fastighetsmäklare. Svensk fastighetsförmedling har egna jurister som säkerställer att de håller 

hög kvalité och de har till och med en egen kundombudsman som kunder kan ringa till om 

något gått snett i processen och om kunderna är missnöjda. För att öka förtroendet arbetar 

företaget hårt med Reko, där konsumenter kan gå in och rekommendera mäklare på företaget. 

Reko är ett starkt forum för att sprida bra rykte men det är viktigt att se upp med den negativ 

feedback som kan spridas. De vill inte plocka bort den negativa feedback som de får, eftersom 

det inte skulle se seriöst ut om det enbart är 5-stjärniga betyg. Istället försöker de att svara på 

ett informativt sätt och bemöta kommentaren, även om den är helt irrelevant. Johanna berättar 

om en bobutik som fått väldigt höga betyg på Reko men som helt plötsligt fick en 1:a i betyg 
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utan en kommentar. Det företaget gjorde var ifrågasätta vad det var som gjorde att kunden gav 

butiken lågt betyg. Det visade sig att kunden var missnöjd över att de bara samarbetar med 

barncancerfonden. Johanna berättar vidare att de är viktigt att svara på kommentarer så att andra 

kan se att företaget dels är seriösa men också att fler personer kan se varför kunden var 

missnöjd, annars är det lätt att det uppstår spekulationer och då kan rykten spridas om företaget 

som egentligen inte stämmer.  

 

Johanna berättar vidare att de arbetar utifrån fyra punkter för att öka förtroendet: Nytänkande, 

affärsmässig, engagemang och spegling mot kunderna. Respondenterna berättar att 

huvudkontoret försöker hjälpa deras mindre kontor att förmedla rätt information och att se till 

att de håller sig till de regler som finns. Johanna fortsätter med att eftersom de har 

franchisekontor geografiskt utplacerade arbetar alla kontor själva med sociala medier och de 

väljer själva hur de vill arbeta med dessa för att nå ut till kunder. Detta för att Svensk 

fastighetsförmedling är ett stort företag och det är därför av stor vikt att alla kontor arbetar 

utifrån samma tankesätt för att inte kunderna ska få olika uppfattningar om varumärket. 

Företaget samarbetar även tillsammans med barncancerfonden för att inge ett förtroende.  

 

I de digitala kanalerna arbetar företaget med att försöka förmedla trygghet och att kunderna får 

mest för pengarna när de anlitar dem. Svensk fastighetsförmedling vill förmedla att de är ett 

stort företag då de tror att det kan vara en fördel i förtroendeprocessen att ha ett starkt varumärke 

som många känner igen. Vid bostadsförsäljning är det viktigt att redan innan kolla upp att 

budgivarna är seriösa, för annars kan det lätt leda till minskat förtroende om det senare visar 

sig att budgivningen bör göras om eller att andra problem kommer fram.   

 

- “Vi skulle kunna säga att vi är bilkedjornas svar på Volvo, ett varumärke människor 

förknippar med trygghet och högt förtroende”. (Johanna Gavefalk, Svensk 

fastighetsförmedling, 2016-11-29)  

 

Idag är det enklare att bygga relationer, i och med de digitaliserade kanalerna, eftersom de idag 

kan ha mer givande kommunikation för att de kan personalisera budskap mer än att skicka ut 

direktreklam. Vidare berättar de att via digitala medier kan de som företag se till att kunden får 

relevant information och kunna ge det som kunden efterfrågar. Det ska vara relevant för kunden 

och det är lättare att göra bättre digitalt material och dessutom är det miljövänligt och 

kostnadseffektivt. Folk kan även tacka nej till det dom inte vill ha genom att skriva att de inte 
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vill ha nyhetsbrevet längre. Vi måste respektera personuppgiftslagen och inte kontakta folk som 

inte vill bli kontaktade. Om vi bryter mot den lagen kan det leda till lågt förtroende för Svensk 

Fastighetsförmedling. Magnus fortsätter att berätta att av den information som ges från digitala 

medier kan man skruva fram och tillbaka på och se vad som fungerar och vad som inte fungerar 

och det är även mätbart. Magnus berättar dock att det är svårare att mäta i en tjänstebransch 

eftersom de säljer en tjänst och inte en produkt. Säljer företag produkter kan de se hur många 

som sålts och vad som ökar konverteringen, med en tjänst är det mer komplicerat att avgöra 

vilken digital kanal som gjorde att just den kunden fick upp ögonen för Svensk 

fastighetsförmedling.  

  

Svensk fastighetsförmedling är ett stort företag och har därmed resurser för att testa på nya 

tekniker och det är någonting som de uppskattar. De har bland annat använt sig av online 

visning och virtual reality. De anser att de verktygen är ett bra sätt att marknadsföra sig på, då 

fler kan komma på visning och de som faktiskt kommer är säkrare i sitt beslut då de redan på 

förhand har en god bild av hur lägenheten kommer att se ut. Det kan vara ett bra komplement 

till ordinarie visningar, speciellt för de som bor långt bort och som inte har möjlighet att besöka 

objektet ett flertal gånger. Johanna beskriver detta som “ett nytt sätt att gå på visningar - nästan 

som i verkligheten” och hon avslutar intervjun med att dessa verktyg ligger till hands inom en 

snar framtid.  

 

- “I framtiden tror vi på en stark teknisk utveckling, allt från virtual reality till sidor där 

du som kund kan plocka ihop dina egna möbler för att placera ut i lägenheten som är 

till salu. Allt blir rörligare och att enbart använda sig av bilder kommer förmodligen 

snart inte räcka till i marknadsföringen” (Johanna Gavefalk, Svensk 

fastighetsförmedling, 2016-11-29)  
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5. Analys  

 

Nedan analyseras den empiri som anskaffats tillsammans med relevanta kopplingar från det 

teoretiska ramverk som tidigare presenterats.  

 

5.1 Branschens utveckling - från traditionellt till digitalt  

McManus och Killian (2015) forskning resulterade i att genom de utvecklade digitala 

plattformarna som finns idag har företag fått ett unikt verktyg för att bygga och upprätthålla 

relationer med sina konsumenter. Enligt Calefato et al. (2015) är digitala medier ett kraftfullt 

medel för att främja förtroende genom att det skapar en personlig kommunikationskanal med 

kunder. I linje med forskarna redogör samtliga respondenter för att det är av stor vikt att 

kontinuerligt arbeta med förtroende när teknologin utvecklas, eftersom att informationen sprids 

snabbare där. Svensk fastighetsförmedling och Alexander White menar att det första intrycket 

mer och mer har tagits över av rekommendationer på nätet och elektronisk word of mouth har 

en större roll idag än tidigare. Fastighetsmäklarna menar att digitala medier inte bara är ett unikt 

verktyg utan även ett svårarbetat sådant, för att  det är svårt att arbeta i samma teknologiska fält 

som andra företag med fler resurser och större kapital. De vill däremot utveckla alla digitala 

kanaler, men i dagsläget finns det inte tillräckligt med resurser. Som problembakgrunden 

belyser är det av stor vikt att fastighetsmäklarföretag använder de nya marknadsföringsverktyg 

som lanseras, eftersom att den traditionella  marknadskommunikationsmixen allt mer börjar 

försvinna. Samtliga respondenter är i linje med detta och uppger att de ser potential i 

utvecklingen av virtuella marknadsföringsverktyg, som online visning och VR-glasögon. 

Svensk Fastighetsförmedling är det företag som har börjat arbeta med dessa verktyg och tror 

på en stark uppgång de kommande åren. Resterande intervjupersoner håller med, men ur en 

kostnadssynpunkt är det svårt att genomföra för mindre företag. Samtidigt förklarar Simmons 

(2007) att det har skett ett maktbyte och nu är det konsumenterna som har makten. Företag 

måste därför anpassa sina tjänster efter konsumenten och därför är det viktigt att företagen följer 

utvecklingen som konsumenterna efterfrågar. 

 

5.2 Arbetet i digitala medier  

Från empirin framgår det att de digitala kanaler som används av respondenterna främst är 

Hemnet, Instagram, Pinterest och Facebook. Fantastic Frank ser deras hemsida som en stark 

marknadsföringskanal medan Fastighetsmäklarna anser att hemsidan är viktig, fastän de inte 
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lägger huvudfokus där. Samtliga, förutom Alexander White, nämner Hemnet som den absolut 

största marknadsföringskanalen där de når ut till flest kunder men det är också där konkurrensen 

är tydligast. Winer (2001) beskriver att webben möjliggjort för företag att välja olika kanaler 

de vill verka på och hur de vill interagera med kunderna. Svensk fastighetsförmedling menar 

på att hela den digitala världen har förskjutits och därför gäller det att ständigt vara uppdaterad 

på den kanal som den specifika målgruppen använder sig av för att nå ut på bästa möjliga sätt. 

Det är hög konkurrens i branschen och två av företagen arbetar inom samma marknadssegment 

och har samma målgrupp, därav är det en hög konkurrens mellan dem på appen Instagram för 

att få flest följare. Här går det att tyda att Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsmäklarna 

som inte är lika nytänkande inte arbetar lika aktivt med att skaffa Instagramföljare som de mer 

nytänkande företagen. Enligt Storbacka et al. (1994) är det viktigt att kunna hantera service 

kvalité i en tjänstesektor och om företaget inte lyckas med detta kommer det inte kunna utnyttja 

sin konkurrensfördel, hur väl marknadsföringsstrategi de än har. Därför är det av betydelse att 

respondenterna arbetar med kvalitén samtidigt som de konkurrerar med varandra. I enlighet 

med Freybote och Gibler (2011) bidrar personliga relationer till ökat förtroende, vilket 

Alexander White och Fantastic Frank håller med om och har som anledning för att vilja öka 

sina Instagramföljare.  

 

Tidigare teori av Simmons (2007) visar att  e-mail kan bidra till arga kunder och enligt Fantastic 

Frank och Svensk fastighetsförmedling kommer förtroende in här. Om kunderna känner sig 

påhoppade och känner att företagen inte respekterar kunderna kan det leda till lågt förtroende. 

Svensk Fastighetsförmedling anser dock inte att detta är ett problem, då de hävdar att kunderna 

kan tacka nej till nyhetsbrev via mejl. Kaplan och Haenlein (2010) och Kietzmann et al. (2007) 

delar uppfattningen att det är av betydelse att företaget svarar kunderna och ständigt är i aktiva 

i sociala medier. Detta är i enlighet med samtliga respondenter, som anser att det är av stor vikt 

att de aktivt arbetar med sociala medier för att till exempel inte tappa följare på Instagram och 

att kunderna blir besvarade på det dom efterfrågar. Svensk Fastighetsförmedling menar att 

genom att förmedla företagets image på ett konsekvent sätt på alla kanaler kommer det leda till 

starkare relationer. Respondenterna menar att det kan vara allt ifrån att posta samma design och 

layout på texter och bilder till att om trygghetskänslan förmedlas via Tv-reklam ska 

konsumenterna få samma känsla via sociala medier. Detta stämmer överens med Martinez och 

Pinas (2007) teori om att en konsument köper en känsla likaväl som en vara eller en tjänst.  
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Svensk fastighetsförmedling resonerade i linje med vad Kietzmann et al. (2011) presenterar i 

deras modell gällande strategier kring sociala medier, att var kanal bör anpassas till det budskap 

som ska förmedlas. Å andra sidan svarade resterande respondenter att det istället satsar mer på 

en specifik kanal där de når flest potentiella kunder och där de kan öka varumärkeskännedomen.  

Fastighetsmäklarna menar att de digitala är farligt eftersom det inte går att sudda och alla kan 

ta del av den informationen som finns. Alexander White å andra sidan försöker undkomma den 

negativa kritiken som kan uppstå, vilket tidigare teorier inte förespråkar. Kietzmann et al. 

(2011) menar istället att kritiken bör bemötas oavsett om den är negativ eller positiv. Det går i 

linje med Svensk Fastighetsförmedling, som  i sin tur anser att det är en fördel att negativ kritik 

syns eftersom trovärdigheten minskar om de endast skulle vara positiv respons.  

 

5.3 Relationer i digitala medier 

Den tidigare forskningen av Swartz och Iacobucci (2000) som visar att förtroende mellan 

individer styrs utifrån personlighetsdrag och att en person som känner att säljaren har samma 

värderingar som än själv är mer benägen att välja denna får stöd av studien. Fastighetsmäklarna 

anser att kunderna vill ha en fastighetsmäklare med samma image som de själva och att de gör 

sitt mäklarval utifrån detta. Det stämmer även överens med tidigare teori av Martinez och Pina 

(2007) som redogör för att konsumenter inte enbart handlar tjänster och produkter för att 

tillfredsställa deras behov, utan för företagen står för det konsumenten vill uppvisa för 

allmänheten. Samtidigt vill de intervjuade företagen förmedla hög expertis, då de anser i 

enlighet med Ingram et al. (2008) att desto mer kunskap ett företag förmedlar desto högre 

förtroende får de. Swartz och Iacobucci (2000) redogör för att systembaserat förtroende är en 

viktig del i förtroendeprocessen; att kontrakt, lagar och annan typ av byråkrati skapar ett 

förtroende mellan köpare och säljare. De flesta respondenter går i linje med detta och berättar 

att de har egna jurister som säkerställer att de håller en hög kvalité samt att de kan hjälpa till 

vid eventuella tvister. Svensk Fastighetsförmedling och Fastighetsmäklarna har egna 

kundombudsmän och jurister och detta just för att de anser att systembaserat förtroende är 

betydelsefullt. 

 

I teorin som Zhang et al. (2016) tidigare redogjort för är förtroende en nyckelkomponent för att 

bygga framgångsrika kund-säljare relationer. Utifrån empirin visar resultatet på att samtliga 

respondenter är eniga om att förtroende är väldigt viktigt i fastighetsmäklarbranschen. Alla 

respondenter, utom Fastighetsmäklarna är eniga om att de digitala kanalerna bidrar till att det 

är enklare att bygga relationer eftersom budskap kan spridas snabbare på digitala plattformar. 
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Som teorin tidigare redogjort för representerar digitala medier ett starkt verktyg för att främja 

förtroende genom att skapa en direkt, mer personlig kommunikationskanal med kunder. 

Fastighetsmäklarna å andra sidan menar att det viktigaste är det personliga mötet med kunden 

och inte mötet på digitala medier när företaget bygger kundrelationer. Det kan ha att göra med 

att Fastighetsmäklarna är mer av ett traditionellt företag gentemot resterande respondenter.  

 

Pernilla på Fastighetsmäklarna har behövt ta över försäljningar när kunderna varit missnöjda 

med den mäklare de först anlitat. Hon redogör även för att rutin spelar roll för att bygga 

relationer, om en mäklare sköter sig dåligt leder det ofta till att kunden kopplar ihop företaget 

och mäklaren, vilket ger hela företaget dåligt rykte. Alexander White vill bemöta kritiken 

genom att mäklarna själva få avgöra om de vill kontakta missnöjda kunder. Svensk 

fastighetsförmedling säger att “mäklaren är A och O”, vilket kan leda till problem för hela 

företaget om mäklaren missköter sig eftersom de är företagets ansikte utåt. Som Simmons 

(2007) beskriver utvecklas inte ett förtroende för varumärket förens kunden känner sig 

tillfredsställd, och det måste ske för att kunna bygga relationer och stärka varumärket. Därav 

visar resultatet på att företaget kan arbeta med digitala medier på ett effektivt sätt, men det 

spelar ingen roll om fastighetsmäklarna på företaget inte sköter sig, för då kommer resten att 

fallera.   

 

5.4 Varumärkesspridning   

Fergusons (2008) syn om att elektronisk word of mouth sprids i samma takt som en tanke 

uppstår får stöd av Alexander White, som berättar att spridning av varumärket och word of 

mouth är otroligt viktigt för att bygga starka relationer. Fantastic Frank beskriver snarare att 

de satsar på att sprida förtroende och sitt koncept via homestyling och bilder, det Tomas 

benämner som ”Show, don’t tell”. Förtroende förmedlas via bilder och inte främst via 

recensioner eller word of mouth, som andra respondenter påstår. Detta styrks inte av den teori 

studien har använt sig av. Samtidigt talar tidigare teori av Hornik et al. (2015) att människor 

sprider mer negativ information än positiv på nätet. Den teorin stöds däremot inte av 

respondenten Alexander White eftersom de inte har märkt av detta i sitt arbete med digitala 

medier. Resterande respondenter är dock eniga med Hornik et al. (2015) teori och 

Fastighetsmäklarna menar “att vara en opartisk mellanhand är inte lätt alla gånger, folk 

älskar att hata på mäklare och i och med de utvecklade digitala kanalerna sprids detta 

blixtsnabbt”.  
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Hornik et al. (2015) redogör för att Dynamic social impact theory kan appliceras på word of 

mouth för att förklara varför negativ information sprids snabbare och i större utsträckning än 

positiv information. En anledning enligt teorin kan vara att människor vill skada stora företag, 

vilket dock inte Svensk Fastighetsförmedling har märkt av. De tycker istället att de kan nyttja 

företagets storlek och dess resurser vid hantering av kritik, till skillnad från mindre företag som 

inte har möjlighet att arbeta på samma sätt.  Alla respondenter är dock eniga med Trusov et al. 

(2009) som menar att internet är ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på, jämfört med 

den traditionella marknadskommunikationsmixen som baseras på envägskommunikation.  

 

I linje med Tsimonis och Dimitriadis (2014) och Aaker (1996) anser samtliga intervjupersoner 

att företagen måste hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen för att sprida varumärket. 

Forskarna redogör för att enkla sätt, som Facebooks gilla och dela funktion, kan leda till massiv 

spridning. Det stöds av Alexander White som använder sig av hashtaggar på Instagram för att 

sprida positiva kommentarer samt av Svensk Fastighetsförmedling som anser att Facebooks 

spridningsfunktioner är där de når ut till störst målgrupp. Enligt Nisar och Whitehead (2016) är 

människor mer villiga att köpa ett företags produkter eller tjänster om personen i fråga följer 

företaget på sociala medier, vilket respondenterna är medvetna om. Det är den främsta 

anledningen till att samtliga respondenter har en person som ansvarar över kommunikationen i 

digitala kanaler. Kietzmann et al. (2011) teori förespråkar att företag bör utveckla en strategi 

om alla anställda ska ha tillgång till företagets sociala medier. Svensk Fastighetsförmedling och 

Fastighetsmäklarna svarade i linje med detta och berättade att varje enskilt kontor själva 

ansvarar över sina sociala medier, men de måste samtidigt hålla sig inom ramen för de riktlinjer 

som finns.Slutligen visar resultatet att samtidigt som varumärket sprids snabbare genom 

digitala kanaler är det viktigt att företagen har kunniga personer inom området som är 

uppdaterade på vad kunderna efterfrågar, eftersom konsumenterna är den största bidragande 

faktorn till att varumärkets sprids.  

 

När det kommer till den digitala marknadsföringen är respondenterna eniga om att de digitala 

kanalerna är viktiga för att sprida varumärket och alla vill utveckla de olika kanalerna. Däremot 

skiljer sig svaren mer när det kommer till framförallt relationsmarknadsföring. 

Fastighetsmäklarna svarade som tidigare nämnt att de digitala kanalerna inte används i stor 

utsträckning för att bygga relationer utan snarare för att sprida företaget genom till exempel 

bilder. Fantastic Frank vill förmedla förtroende via bilder snarare än ord, de vill bygga 

relationer genom ett nytänkande sätt genom dessa bilder. Alexander White svarade att det är 
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enklare att skapa relationer genom det digitala eftersom nöjda kunder kan sprida varumärket 

genom olika digitala kanaler. Svensk Fastighetsförmedling svarade även dem att de är enklare 

att bygga relationer i de digitala kanalerna eftersom företaget kan ge kunderna givande 

information och skapa ett personligare budskap men att mäklaren fortfarande är A och O.  
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6. Slutsats  

 

Nedan redogörs för en sammanfattning av studiens resultat. Genom detta presenteras 

slutsatser som besvarar frågeställningen: Vilka faktorer är viktiga för 

fastighetsmäklarföretag att ta i beaktande när de använder digitala kanaler för att bygga 

relationer med potentiella kunder?  

 

Studien har ämnat undersöka vilka faktorer som är viktiga för fastighetsmäklarföretag att ta i 

beaktande när de använder digitala kanaler för att bygga relationer med potentiella kunder.  

 

Studien har resulterat i att fastighetsmäklarföretagen frångår de traditionella kanalerna och att 

de har insett vikten med marknadsföring i digitala kanaler. Respondenterna menar att det är 

viktigt att utveckla de digitala kanalerna för att varumärket ska spridas till en större population. 

Studien visar att majoriteten av respondenterna är eniga om att det är enklare att bygga 

relationer i de digitala kanalerna eftersom budskap sprids snabbare och därmed är det av stor 

vikt är att interagera med kunderna för att stärka förtroendet. Enligt tidigare teorier bör därför 

företagen svara på konsumenterna och bemöta dem på de olika digitala medierna oavsett om 

det  är negativt eller positivt. 

 

Det är av stor vikt att fastighetsmäklarföretag avspeglar förtroende genomgående i sitt arbete. 

Förtroende kan skapas genom flera olika processer och sammanfattningsvis har studien kommit 

fram till att förtroende är en nyckelkomponent när fastighetsmäklare arbetar med digitala 

kanaler. Genom dubbelriktat informationsutbyte skapas en mer personlig 

kommunikationskanal och respondenterna såväl som teorin styrker att detta främjar förtroendet. 

Undersökningen har även kommit fram till att information på nätet sprids snabbt och att på 

digitala medier är det enklare att nå ut till en större population och specificera budskap till den 

målgrupp som vill nås. För att fastighetsmäklarföretag ska lyckas bygga relationer är således 

en viktig faktor att de är medvetna om vilken image de vill förmedla och sedan lyckas förmedla 

denna i rätt kanaler och på rätt sätt. 

 

Vid bearbetning av analysen har studien visat att en viktig faktor är att företagen ständigt är 

aktiva på sociala medier, eftersom det är där en stor del av varumärkesspridningen sker. Desto 
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mer aktiv företaget är desto högre lojalitet och varumärkeskännedom kommer att förmedlas ut, 

samtidigt som det är ett kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg för fastighetsmäklarföretag. 

 

Studien har kommit fram till att det är viktigt att ha kunniga personer som arbetar inom digitala 

kanaler, dels för att kunna ge snabb respons på vad kunderna efterfrågar samt för att företaget 

ska ha möjlighet att hantera den negativa kritiken som kan uppstå. Konsumenterna är den 

största bidragande faktorn till att varumärket sprids och att företaget kan hantera 

konsumenterna är därmed av stor vikt.  

 

Utifrån analysen kan studien även se att fastighetsmäklarens roll är en av de viktigaste 

faktorerna för att bygga relationer, oavsett om de är digitalt eller traditionellt. Det är genom 

dem som det verkliga mötet med kunderna sker och gör fastighetsmäklarna kunderna missnöjda 

drabbar det hela företaget.  

 

Det slutsatser som studien kommit fram till utifrån  tidigare teori och den empiri som anskaffats 

är generella, då de kan appliceras på fler branscher. Det är inte enbart fastighetsbranschen som 

bör arbeta utifrån dessa slutsatser vid arbete med digitala kanaler för att stärka relationer, utan 

detta är någonting fler branscher kan ta i beaktande.  
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7. Avslutande diskussion 

 

Nedan kommer en djupgående diskussion föras gällande arbetets tillvägagångssätt samt 

tankar kring processen. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

Genom denna studie har vi fått en inblick i hur fastighetsmäklarföretag arbetar med digitala 

kanaler, vilka kanaler de använder och hur de försöker förmedla förtroende och bygga 

relationer i dessa kanaler. Studien har bidragit till en ökad förståelse för branschen och vad som 

är betydande för att kunna utveckla relationer till potentiella kunder. 

 

Utifrån en del av respondenternas svar insåg vi att företagen mer eller mindre ville 

marknadsföra sig själva. Vi insåg efter bearbetning av empirin att företagen framförallt 

förespråkade de positiva sidorna och det är någonting som vi har tagit i beaktande. Svårigheten 

med studien är att förtroende är ett känsligt ämne och som anställd på ett företag vill man höja 

företaget och inte prata om det negativa. Det som framgår från resultatet är att svaren skiljer 

sig åt när det kommer till att prata om den negativa kritiken som kan uppstå, därav har vi i 

efterhand insett problematiken kring känsliga ämnesområden. Svaren hade förmodligen fått en 

annan innebörd om vissa frågor i frågeguiden hade varit formulerade annorlunda och det hade 

varit enklare att göra mer djupgående analyser. Dessutom när personliga intervjuer genomförs 

kanske inte den helhetsbild som studien efterfrågar uppnås, eftersom svaren kommer från 

enskilda personer som gör sina egna tolkningar.  

 

Efter bearbetning av empirin insåg vi att alla respondenter var relativt eniga rörande 

marknadsföringen i digitala kanaler. Däremot skiljde sig företagens svar rörande frågorna kring 

relationsmarknadsföring. Detta kan ha påverkats av att urvalet representerade hela skalan från 

den traditionella karaktären till de mer nytänkande företagen. Nu i efterhand är vi medvetna om 

att Fantastic Frank och Alexander White, som är mer digitaliserade, inte kunde bidra med lika 

mycket information rörande relationsmarknadsföring som Svensk Fastighetsförmedling och 

Fastighetsmäklarna, som arbetar åt det traditionella hållet. Det bidrog till att det var svårare att 

dra generella slutsatser eftersom företagen arbetar inom olika segment.  
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7.1 Förslag på vidare forskning  

Som tidigare diskuterats är studiens slutsatser generella och gäller inte enbart för 

fastighetsmäklarbranschen. Eftersom att det är möjligt att applicera dessa slutsatser på flera 

olika branscher skulle förslagsvis denna studies resultat utgöra basen för vidare forskning i 

andra branscher för att undersöka om olika branscher kommer fram till samma resultat. Vidare 

skulle en jämförande studie istället kunna vara grunden för fortsatt forskning. Forskarna skulle 

då kunna basera undersökningen på fokusgrupper eller enkäter till konsumenter, för att se om 

det som företagen säger stämmer överens med vad konsumenterna anser.  
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Bilagor  

Intervjuguide  

1.      Berätta kort om företaget och din position i företaget. 

2.      Hur länge har du arbetat inom fastighetsmäklarbranschen? 

Digital marknadsföring 

3.     Under tiden du arbetat inom branschen, vilka förändringar har ni sett när det kommer 

till hur ni marknadsför er inom branschen?   

4.      Vilka digitala marknadsföringskanaler använder ni er av idag? 

- Jobbar ni aktivt med alla dessa kanaler? Har alla anställda tillgång till dessa kanaler? 

5.      Vilken/vilka av dessa digitala marknadsföringskanaler når ni i dagsläget ut till era 

kunder på bästa sätt? 

- Vad tror ni är anledningen till att just den kanalen fungerar bäst? 

7.      Arbetar ni med visuella marknadsföringsverktyg?  

- Vad ser ni för framtid för dessa verktyg?  

Relationsmarknadsföring 

8.      Vad innebär förtroende för dig som anställd inom mäklarbranschen? 

9.      På vilket sätt försöker ni förmedla förtroende via era digitala kanaler?   

10.  Känner ni att det är svårare att bygga förtroende med era kunder i och med de 

utvecklade digitala marknadsföringskanalerna? 

11.  Hur arbetar ni med digitala medier för att det ska spridas gott rykte om er som företag? 

- Hur hanterar ni negativ och positiv feedback inom den digitala världen? 

12.  Vilken digital marknadsföringskanal skulle ni behöva utveckla för att kunna bygga 

djupare relationer med era kunder? 

13.  Något du vill tillägga? 

14.  Vill du vara anonym? 

 


