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Sammanfattning

Denna uppsats handlar om fastighetsbranschen i Stockholmsområdet. Vi har inriktat oss på 

hur de traditionella fastighetsmäklarna skall kunna möta de nya förutsättningarna inom 

branschen.

Bostadsmarknaden i Stockholmsområdet har utvecklats mycket kraftigt de senaste åren. 

Efterfrågan är idag betydligt större än tillgången. Detta har lett till en extrem situationen för 

fastighetsmäklare. När antalet mäklare ökar trots allt färre tillgängliga objekt blir 

konkurrensen hård. Inflyttningen mot Stockholmsregionen bidrar till att skapa en överhettad 

marknad som bli alltmer instabil. 

Denna uppsats syftar till att undersöka vilka olika marknadsstrategier traditionella 

fastighetsmäklare i Stockholmsområdet bör använda sig av. Vi har valt att undersöka detta 

med ansats ur teoriområdena relations- och tjänstemarknadsföring. Vår målvariabel för 

långsiktig vinst har vi identifierat som lojalitet och vi undersöker hur företag agerar för att 

kunna möta nya förutsättningar. Detta har undersökts genom att studera och analysera två 

mäklarfirmor i Stockholmsområdet. Inom ramen för denna uppsats har vi gjort kvalitativa 

undersökningar hos mäklarfirmornas ledning samt kvantitativa undersökningar hos deras 

kunder. Detta för att samla in ett empiriskt underlag för att appliceras på vår teoretiska 

börmodell. Företagen vi valt har skilda förutsättningar då det ena är en liten traditionell 

mäklarfirma och det andra en större modern firma. För traditionella mäklare krävs en 

marknadsstrategi som ger större lojalitet hos kunderna och att mäklarfirmorna placerar sig i en 

utvecklingsfas för att kunna se över tjänsten de erbjuder kunderna. 
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1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Vid slutet av 1990-talet ökade nettoinflyttningen till Stockholmsregionen något från den redan 

höga nivå som noterats under de närmast föregående åren. Bland de orsaker som diskuterades 

i den allmänna debatten var den ljusning på arbetsmarknaden som börjat skönjas i 

Stockholmsregionen och som ännu inte visat sig på andra håll i landet. Samtidigt visade nya 

forskningsresultat att tillgången på arbete minskat i betydelse som förklaringsfaktor till 

långväga flyttning. Man började alltmera bli på det klara med att motiven för flyttningar var 

mångfacetterade.1

Stockholmsregionens varaktiga funktion som magnet för inflyttare från när och fjärran har 

fem förklaringar:

• Mångsidig arbetsmarknad i ständig förnyelse.

• Brett spektrum av försörjnings- och konsumtionsmöjligheter.

• Stor årlig rekrytering av arbetskraft med högre utbildning till statlig förvaltning, offentliga 

institutioner och till näringslivets många huvudkontor och andra organisationers centrala 

kanslier.

• Huvudstaden har hela tiden upprätthållit sin image av modernitet och som föregångare i

landet, utifrån både ekonomisk och kulturell synvinkel.

• Samhällsbyggarna i staden och länet har tillsammans med statsmakterna under perioder av 

en stark tillväxt så småningom kunnat bemästra de värsta flaskhalsarna på bostadsmarknaden 

och i infrastrukturen.

För att möta människors bostadsbehov i denna storstadstillväxt krävs att en stor mängd 

bostadstillfällen skapas. Problemet är att det helt enkelt inte finns bostäder åt alla.

Gunnar Wetterberg (samhällspolitisk chef, Saco) menar i en debattartikel idagens Nyheter att 

problemet kompliceras av byggandets långa ledtider. Bostadsmarknaden råkar ofta ut för 

svincykler: planeringen kommer inte i gång förrän problemen är akuta, bostäderna blir inte 

färdiga förrän puckeln är förbi. Han skriver att lösningen knappast är stora 

subventionsprogram. På 1980-talet hällde bostads- och jordbruksregleringarna bensin på 

                                                
1 Jonasson & Mattson, 2004 
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inflationsbrasan. I stället borde bostadsbolagen uppmuntra arkitekter och planerare att hitta 

kreativa lösningar.2

Denna storstadstillväxt och inflyttning till storStockholmsregionen skapar en överhettad och 

föränderlig bostadsmarknad. De traditionella fastighetsmäklarna ställs inför nya situationer 

som kräver nya synsätt och taktiker för att locka de säljande kunderna till sig och därmed 

överleva på marknaden.

Bostadsmäklarbranschen har hittills kännetecknats av låga inträdesbarriärer och god 

lönsamhet, vilket har gjort den starkt fragmenterad. För närvarande har 

Fastighetsmäklarnämnden, branschens tillsynsmyndighet, ca 4700 registrerade 

fastighetsmäklare.3 Branschens tidigare positiva tillväxt har varit en följd av ökad aktivitet på 

bostadsmarknaden och högre fastighetspriser. Idag är konkurrensen inom 

fastighetsförmedlingen i Stockholms allt hårdare. Efterfrågan är fortfarande större än utbudet 

vilket resulterar i att priserna stiger allt mer. Antalet registrerade mäklare hos 

Mäklarsamfundet har ökat med 25 procent de senaste fem åren. Det gynnar kunderna, 

eftersom mäklarna sänker sina arvoden för att försäkra sig om uppdrag.

"Antalet bostäder som byter ägare har ökat mycket snabbt. Det beror på att människor bor 

kortare tid i en bostad. Kakan växer men mäklarna blir också fler", säger Lars Kilander, vd för 

Mäklarsamfundet.4

Sedan början av 1990-talet har ny teknik påverkat spelreglerna för företag och dess 

konkurrensförmåga. Den nya informationsteknologin frälste världen på 90-talet och snart 

hade alla mobiltelefoner och Internet. Världen krympte och marknaderna blev allt mer 

globala. Internet har blivit ett nytt och mycket betydelsefullt verktyg för mäklare att nå ut till 

sina kunder. Internet medförde en möjlighet för mäklare att utveckla sina tjänster och göra 

dem mer lättillgängliga och synbara. En ny del av verksamheten uppstod med hjälp av den 

nya tekniken. Detta lockade till sig nya aktörer som lade tonvikten på Internettjänsten, så 

kallade Internetmäklare. Samtidigt försökte traditionella mäklare möta den nya konkurrensen 

från Internetmäklare med att utöka sin existerande verksamhet med hjälp av den nya tekniken. 

                                                
2 Dagens Nyheter, debatt 12 mars 2006
3 www.fastighetmaklarnamnden.se
4

Dagens Industri 2006-02-03
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Denna tekniska utveckling bidrog till att konkurrensen för bostadsmäklare hårdnade 

ytterligare. Internet blev nödvändigt för alla mäklare för att möta kundernas önskemål.  

I en föränderlig bransch med alltfler aktörer som alla vill ha en del av kakan blir snabb 

anpassningsförmåga och flexibilitet ett viktigt konkurrensverktyg. I den hårdnande 

konkurrensen måste traditionella fastighetsmäklare anpassa sig till marknaden för att inte gå 

under.

Bostadsmarknaden i Storstockholm har utvecklats mycket kraftigt de senaste åren. Efterfrågan 

är idag betydligt större än tillgången. Detta har lett till en extrem prissituation. 

Storstadsområdena driver på prisutvecklingen och i centrala Stockholm har priserna stigit med 

27 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Medelpriset för en bostadsrätt i centrala 

Stockholm ligger nu på 2 370 000 kronor. I Storstockholm har prisökningen under samma 

period varit 18 procent och medelpriset ligger på 1 440 000 kronor.5

Jämfört med för ett år sedan är prisökningen på bostadsrätter ännu större. Det genomsnittliga 

kvadratmeterpriset har ökat med hela 9 procent. Allra hetast är Stockholms innerstad där 

bostadsrättspriserna nått nya toppnoteringar. Snittpriset per kvadratmeter i Stockholms 

innerstad var 32 837 under perioden, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med för ett 

år sedan.6

Dan Sjöholm, regionchef på Svensk Fastighetsförmedling, förklarar att 

”Många yngre söker bostadsrätt samtidigt som vi har ett växande tryck från äldre som har 

villor men vill ha lägenhet i stället. Det är alltså ett starkt köptryck från två håll.”

SEB:s Boprisindikator visar att andelen som tror på en prisuppgång på bostäder har stigit med 

2 procentenheter till 62 procent under den senaste månaden. Samtidigt har andelen som tror 

på en prisnedgång sjunkit lika mycket. Bostadsekonomer anser att prisuppgången kommer att 

fortsätta ett tag till, men i lugnare takt. Men bostadsbubblan är ett reellt hot för många av de 

bostadsköpare som varje dag skriver under nya miljonkontrakt.7

Första tecknet på att en bostadsbubbla är på väg är, enligt Stellan Lundström, att det går 

                                                
5 Mäklarstatistik.se

6 Dagens Nyheter Ekonomi  2004-07-09

7 Dagens Industri 2006-03-13
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svårare att sälja. De känner av när deras exponeringstid förlängs. ”Idag ligger ett objekt ute ett 

par veckor som längst" säger han. Stellan Lundström menar även på att "Vi har en bubbla 

men den brister inte förrän vi får en mer markant ränteuppgång”. Om räntan stiger till de 

gamla nivåerna på 7-8 procent får vi mycket kraftiga prisjusteringar. Om de stiger 2-3 procent 

och folk börjar känna hur det biter i plånboken, får vi prissänkningar också. Vi har inte en 

bubbla men vi har en extremsituation. Vi är allt närmare en inbromsningsperiod. Den låga 

räntan och den låga nyproduktionen gör att det strömmar in pengar i det existerande 

beståndet". Han tycker att Riksbanken gör rätt som väger in bostadspriserna i sitt räntebeslut 

och nu successivt höjer styrräntan. Linda Öhrn som skriver för Dagens Industri ser hur en låg 

ränta har byggts in i hushållens ekonomi och tycker att det är olämpligt att höja räntan för via 

bostadsmarknaden får det negativa effekter på ekonomin.8

Av ovan framgår att i takt med inflyttningen mot Stockholmsregionen ökar konkurrensen och

bostadsmarknaden får i slutänden en ohållbar utveckling. Detta kräver att de traditionella 

fastighetsmäklarna anpassar sig till de nya förutsättningarna.

1.2 Problemdiskussion

Inflyttningen till Stockholmsområdet har skett under en längre tid och i och med att staden 

alltjämt växer skapas nya arbetstillfällen i regionen. Bostadspolitiken har inte kunnat möta 

denna urbaniseringstrend och bostadsbristen driver på bostadsmarknadens galopperande 

utveckling. Nya bostadstillfällen behövs snabbt för att täcka det behov som finns i regionen. 

Bostäder har blivit värda sin vikt i guld i Stockholms innerstad och trenden sprider sig utåt till 

kranskommuner och till förorten. Utvecklingen har gjort det mycket svårt att få tag i boende i 

Stockholmsregionen. Detta speciellt för de som inte har den bästa ekonomiska situationen 

såsom unga som vill flytta hemifrån och de som kommer till Stockholm för att studera. 

Problemet ligger i att nya bostäder tar tid och bostadskrisen i regionen eskalerar alltjämt. 

Detta driver upp prisutvecklingen och när väl nya bostäder byggs blir de ofta överdrivet dyra 

och ekonomiskt ohållbara. De traditionella fastighetsmäklarna tvingas sänka sina arvoden för 

att locka till sig kunder samtidigt som de får allt färre objekt sålda. Denna situation kräver 

förändring och problemet kräver nya angreppsstrategier från regionalpolitikens sida såväl som 

från fastighetsmäklarna.

                                                
8 Dagens Industri 2006-03-13
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I takt med att trycket och efterfrågan på bostadsmarkanden ökar pressas priserna upp vilket 

till slut leder gör markanden osäker och alltmer instabil. 

Konkurrensen inom mäklarbranschen i Stockholmsområdet har med tiden blivit allt hårdare. 

Många experter menar på att det gått så långt att vi nu igen kommer att uppleva en 

bostadsbubbla. Man kan börja tala om en bostadsbubbla då marknaden befinner sig i ett läge 

men prisuppgångar som inte har stöd i räntor, inkomster eller faktiskt värde. Det går att 

utskilja en sorts inflation då säljarna vill avvakta och tror på att objektet kommer att öka i 

värde framåt i tiden. Om denna uppgång dröjer resulterar det i att bubblan ökar och 

inflationen sätter igång, detta på grund av de skilda förväntningarna från både säljare och 

köpare. Köparna är angelägna att köpa bostäder innan den förutspådda uppgången av priser 

sker. På grund av de skilda synsätten hos de interagerande aktörerna resulterar i en obalans 

som på markanden kan resultera i en bostadsbubbla. Under en bubbla är efterfrågan större än 

utbudet. Säljarna håller på sina bostäder i hopp om att värdet ska stiga. 

När ett antal nya aktörer tillkommer på en redan konkurrensutsatt marknad blir denna lätt 

överhettad. Det blir då oerhört viktigt att behålla de kunder man har och försöka locka till sig 

kunder från sina konkurrenter. Marknadsföringen är ett mycket viktigt medel för företag för 

att lyckas i en sådan situation. Det är även vitalt att vara flexibel och lyhörd gentemot kunden. 

Trots allt är det den säljande kundens marknad. Fastighetsmarknaden i Stockholmsregionen 

har under en längre tid utvecklats alltmer extremt på detta sätt och förr eller senare blir 

utvecklingen ohållbar. Det är då endast de företagen som hanterar marknadssituationen och 

sina kunder på rätt sätt som kommer att överleva.

Bostadsmarknaden i Stockholm befinner sig idag i ett läge där efterfrågan är väsentligt 

mycket större än tillgången och detta visar sig i en kraftig prisökning. Det relativt förmånliga 

ränteläget med låg styrränta gör att många väljer att låna pengar till sina bostäder och även 

detta driver på den stegrande prisutvecklingen. Experter är oense om vi idag har en 

bostadsbubbla i Stockholmsområdet men de är överens om att utvecklingen ej är hållbar om 

den fortsätter för länge. Om räntan skulle komma att höjas skulle det inverka kraftigt på 

marknaden och påverka både bostadspriserna och människors inställning till att låna pengar 

till bostadsköp. 
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På en alltmer instabil och föränderlig marknad ställs högre krav på företagens 

anpassningsförmåga. För att överleva krävs flexibla företagsstrukturer som kan möta de nya 

förutsättningarna. På en mättad och föränderlig tjänstemarknad bli kundkontakten och 

interaktionen med både säljare och köpare det viktigast verktyget för att klara konkurrensen. 

De traditionella mäklarfirmorna måste vara beredda på att möta nya förutsättningar och 

spelregler på en marknad i förändring.

1.3 Problemformulering

Vilka faktorer är viktiga för traditionella fastighetsmäklare för att överleva långsiktigt på en 

föränderlig marknad?

1.4 Syfte

Att analysera och utvärdera marknadsstrategier hos traditionella fastighetsmäklare på en 

föränderlig marknad samt eventuellt komma med förslag till förändringar.

 De två mäklarfirmor som vi valt är var och en representativa för två olika typer av företag 

inom mäklarbranschen. Båda befinner sig geografiskt i Stockholms södra delar och riktar sig 

delvis till samma målgrupp men arbetar dock på skilda sätt. Dessa företag är Mäklarfirman 

Grönberg AB och Skandia Mäklarnas lokalkontor i Trångsund.   

1.5 Perspektiv

Det finns flera olika perspektiv inom marknadsföring. Då vi i uppsatsens arbete skall 

undersöka interaktionen mellan kunder och företag har vi valt ett säljar- och köparperspektiv.  

Då detta belyser problemet på bästa vis passar det vårt syfte.

1.6 Avgränsningar

Vi har valt att inrikta oss på mäklarbranschen i Stockholmsområdet.
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1.7 Begreppsdefinition

Vi definierar här begreppet traditionella fastighetsmäklare som vi i denna uppsats valt att 

undersöka. 

  

Traditionella fastighetsmäklare i den meningen att de arbetar på ett traditionellt sätt gentemot 

sina uppdragsgivare och kunder. Med ursprungliga arbetsmetoder såsom fysisk kontakt med 

kunderna och objekten samt personlig rådgivning skapas en nära relation med kunden under 

hela köp- eller säljprocessen. Traditionella fastighetsmäklare använder sig inte till lika stor del 

av massmediala opersonliga kanaler såsom Internet utan väljer att kommunicera enskilt med 

varje kund. Den nya tidens fastighetsmäklare agerar mer osynligt och låter kunden själv söka 

information och kontakt för att konkurrera prismässigt. Masskommunikation och Internet är 

vanliga verktyg för den nya fastighetsmäklaren men personlig relation och interaktion 

definierar det traditionella synsättet.   

2 Metod

I följande avsnitt presenteras val av metoder och tillvägagångssätt för uppsatsen.

2.1 Arbetssätt för forskning

I vårt arbete med uppsatsen är målet att integrera teori och empiri. En ansats som utgår från 

teorin och avleder från det generella till det konkreta kallas deduktiv. En sådan ansats kommer 

att användas i uppsatsen, då vi utgår från befintliga teorier och applicerar dem på vår 

empiriska data.9

2.2 Avgränsning och urval

För fallstudier finns särskilt två gemensamma kännetecken. Det första är en avgränsning av 

vad som ingår i fallet och vad som ligger utanför det. Det andra kännetecknet är en ingående 

beskrivning av det definierade fallet. Fallstudier är en passande forskningsstrategi för att 

                                                
9

Tufte 2003 s. 56-57



12

studera processer och förändringar.10 Med dessa fakta och vår problemformulering som grund 

anser vi att en fallstudie är en lämplig forskningsstrategi att använda i uppsatsen. I vår 

fallstudie har vi valt att begränsa oss till mäklare inom Stockholmsområdet. Vi har även 

beslutat att fokusera på de kunder som sålt sin bostad genom dessa mäklare. Detta geografiska 

urval kan ha påverkan på resultatet av vår forskning. Mäklarfirmorna vi har valt att göra vår 

undersökning på ligger båda i Huddinge kommun strax söder om Stockholm. Vårt urval av 

respondenter bygger på att vi skickat enkäterna till respektive företags säljande kunder sedan 

ett år tillbaka. Vi får på detta sätt ett representativt urval ur varje företags kunder. 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ ansats

I metodlitteraturen skiljer man mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser. De två ansatserna 

behandlar olika, men likställda sätt att etablera kunskap.11 Skillnaden mellan angreppssätten 

görs med utgångspunkt från den information som ska undersökas. Den viktigaste skillnaden 

mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är sättet på vilket siffror och statistik används.

Kvalitativa metoder har i grunden ett förstående syfte och innebär en liten grad av 

formalisering. Det viktigaste är inte att pröva om informationen är riktig utan att få en djupare 

förståelse av det studerade problemet och att kunna beskriva helheten av det sammanhang 

inom vilket problemet inryms. Kvalitativ forskning bygger mestadels på ord och bilder, 

dessutom produceras kvalitativ data av forskaren under tiden den studeras.12 Det är viktigt att 

veta att forskarens jag spelar en stor roll i kvalitativa undersökningar eftersom dens identitet, 

värderingar och övertygelser kan inte helt elimineras från analysprocessen.

Vid ett kvalitativt angreppssätt utvecklas ofta en närhet till den källa informationen hämtas 

från.13 Vi har med utgångspunkt från vår frågeställning valt att använda en kvalitativ metod. 

Valet grundas på att vi anser att personliga intervjuer ger tillförlitligare och utförligare svar. 

Vår undersökning består dessutom av kvantitativ data, eftersom vi också använde oss av 

enkäter som delades ut till mäklarfirmornas kunder. Dessa enkäter sammanfattades och 

presenterades i empirin som ett komplement till våra kvalitativa data. Kvantitativ data bygger 

                                                
10 ibid
11 ibid
12 Tufte 2003
13 Holme & Solvang, s. 20-21
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på siffror, där resultaten läggs därför fram i form av mätbara diagram och tabeller vilket gör 

att forskningen uppfattas som solid och objektiv.14

Kvantitativ data har samlats in genom enkätundersökningar av säljande kunder som använt 

sig av mäklare vid sina bostadsaffärer. Per Arne Tufte nämner att kvantitativ data löper en 

stor risk att vara subjektiv och att frågorna ställs utefter de svaren undersökaren söker.15  För 

att undvika detta och få en så rättvis bild som möjligt krävs ett noggrant förarbete till 

undersökningen. 

2.4 Datainsamlingsmetod

Våra empiriska primärdata består, som nämnts ovan, av intervjuer och enkäter. Vi har 

genomfört två intervjuer med ledningspersonal på två mäklarfirmor. Resultatet av intervjuerna 

presenteras i uppsatsens empiriavsnitt. Intervjuerna med marknadscheferna är sammanställda 

i löpande text medan enkätsvaren är presenterade i en matris. De genomförs i två delar. Först 

tittar vi på säljande kunder och gör en tvärsnittsundersökning hos dessa. 

Tvärsnittsundersökning är den metoden som passar syftet bäst. Undersökningen ger oftast 

svar på fenomen vid ett specifikt tillfälle vid en longitudinell undersökning kan man få högre 

reliabilitet som lättare kan generaliseras. Urvalet av respondenter bygger på personer som 

känner till och använder sig av det specifika företaget. Validiteten styrks då vi gjort ett 

medvetet urval av respondenter. Vi kommer även att undersöka företagen genom två 

djupintervjuer för att få ytterligare en referenspunkt att ställa respondenternas svar mot i 

analysen.

2.6 Källkritik

2.6.1 Reliabilitet

Ett mål för alla undersökningar är att ha så pålitlig information som möjligt. Om olika  

undersökningar av ett och samma fenomen oberoende av varandra ger samma resultat, visar 

                                                
14

Denscombe Martyn, 2000, s.208
15 Tufte. 2003
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det på en hög reliabilitet.16 Intervjuerna var planerade i förväg och informanterna hade avsatt 

tillräckligt med tid för intervjun. De faktorer som kan påverka reliabiliteten är tidsbrist, 

störande intervjumiljö och alltför subjektiv information från informanterna. Ingen 

ljudupptagning användes vid intervjuerna utan intervjusvaren skrevs ned. Detta kan ha 

medfört att viss information inte blev registrerad.

Våra sekundära data, bestående av främst kurslitteratur av erkända författare, som bland andra

Christian Grönroos, Evert Gummesson Rickard Normann, bedömer vi ha hög reliabilitet då 

den används i undervisning på hög nivå. Informationen om Skandia Mäklarna och 

Mäklarfirman Grönberg AB som är hämtad från företagets hemsidor och deras publicerade 

information såsom årsberättelser och bedöms därav ha hög reliabilitet.

2.6.2 Validitet

Validiteten rör frågan om undersökningen mäter just det som ska undersökas. Har 

undersökningen en god validitet har datan bra överensstämmelse med det generella 

fenomenet.17 Validitet, giltighet innebär att man mäter det man verkligen vill mäta och 

ingenting annat. Ett mått på överensstämmelse mellan vad mätinstrumentet avser att mäta och 

vad det faktiskt mäter. Man kan säga att validiteten är frånvaro av systematiska mätfel. 

Uppsatsens inre validitet har att göra med forskarens förmåga att kommunicera hur 

forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet. Detta styrker vi i denna uppsats genom att 

vi har satt oss in i ämnet, läst böcker och artiklar som rör det innan vi börjat skriva. Den 

primära data som vi samlat in är därmed inte godtyckligt vald utan bygger på en förförståelse 

inom området. Den yttre validiteten rör överförbarheten, tillämpningen och 

generaliserbarheten i uppsatsen. Detta återfinns i vår avslutande diskussion.18

3 Teori

Denna teoridel är avsedd till att se över uppsatsens problem det vill säga vilka faktorer 

påverkar bostadsmäklarnas möjlighet att nå ut till kunderna. Vi inleder denna teoridel med en 

teoretisk introduktion där vi klargör för de två teoriområdena vår ansats grundar sig i. För att 

underlätta vidare läsning vill vi klargöra dessa två. Introduktionen följs av en teoretisk 

utgångspunkt, där vi kopplar fenomen i problemdiskussionen till de teorier som är relevanta 

                                                
16 Tufte 2003 s. 47
17 Holme & Solvang s. 94
18 Tufte 2003
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för vårt problem. Vidare kommer vi att introducera det teoretiska resonemanget och av den 

kommer vi att få en redogörelse av den teoretiska syntesen. Avslutningsvis kommer vi i detta 

kapitel att tillämpa den teoretiska referensramen, som är kopplad till vårt syfte.

3.1 Teoretisk utgångspunkt

Som vi ser i problembakgrunden har problemen för de traditionella mäklarfirmorna grund i 

olika fenomen på bostadsmarknaden. Ett av dessa är den ökade konkurrensen, för att 

undersöka detta fenomen använder vi oss av Rickard Normanns teorier om mål/process-

styrning och värdestjärna/värdekedja. Dessa två speglar på ett bra sätt hur företag konkurrerar 

med varandra på en mättad marknad. Genom att titta på företags mål/process-styrning kan vi 

urskilja vilka marknadsstrategier företaget använder sig av. Värdestjärna/värdekedja kan ge 

oss en uppfattning om hur man värdeskapar tillsammans med kunden och på detta sätt ökar 

sin konkurrenskraft.

Ett annat fenomen som påverkar mäklarfirmorna är bostadsmarknadens utveckling. Detta har 

vi valt att spegla teoretiskt med teorierna om Skapande företagsledning och affärsidé. 

Skapande företagsledning visar på hur företag agerar och hanterar förändring och anpassar sig 

till nya situationer på marknaden. Detta använder vi oss av för att undersöka företagens 

flexibilitet på en föränderlig marknad. Affärsidéteorin behandlar hur företagen förhåller sig 

till sin omgivning och kommunicerar med denna. 

   

Urbanisering är ytterligare ett fenomen som driver på både bostadsmarknadens utveckling och 

konkurrensen på denna. Detta beror på att människors behov har förändrats över tiden och 

detta vill vi spegla med Maslows behovspyramid. Fastighetsmarknaden har även genom en 

obalans mellan tillgång och efterfrågan blivit övermättad. Detta har drivit på prisutvecklingen 

och detta vill vi titta på med hjälp av Chris Fills involvement theory.
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3.2 Teoretisk introduktion

3.2.1 Tjänstemarknadsföring

Som framgick i bakgrunden har den situation som råder idag på marknaden sitt ursprung ur 

samhällets och ekonomins utveckling. Förmedlingen som mäklarna erbjuder är en ren tjänst 

och man bör därför ta hänsyn till de krav som ställs vid utformningen av denna tjänst. Det har 

skett en markant utveckling från ett produktperspektiv till ett tjänsteperspektiv. I och med den 

utveckling där tjänsteföretag står för två tredjedelar av marknaden i västvärlden idag har 

teoretiker börjat ifrågasätta de gamla teorierna om marknadsföring och varumärkesstrategier. 

Marknadsföringsteorier som har sitt ursprung från 1960-talet används än idag i undervisning 

och inom företag. Man har försökt att under utvecklingens gång bygga på dessa teorier genom 

att lägga till nya fenomen som tjänste- och relationsstrategier. De nya generationer 

marknadsföringsteorier måste utgå från en mer realistisk syn på hur världen faktiskt ser ut 

idag och denna utveckling av tjänstemarknaden. 

Den nya marknadsföringsteorin borde fokusera på det värde av det totala erbjudandet, en 

balans mellan produktionsorienterad och kundorienterat synsätt. Med tyngdpunkt på relations-

och nätverks och samspel som kärnvärden.19 Tjänstemarknadsföringen börjar urskiljas från 

den traditionella marknadsföringen under 1970-talet. 

3.2.2 Relationsmarknadsföring

Teorierna vi valt att undersöka detta problem med hjälp av ligger flera stycken inom fältet 

relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring är ett relativt nytt och outforskat område 

och för att klargöra och motivera vårt val av teorier vill vi ge en kort beskrivning av begreppet 

relationsmarknadsföring.

Gummeson definition av relationsmarknadsföring: 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum” 20

                                                
19 Grönroos, 1996
20 Gummesson 2002, s. 16
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Betoningen på samarbete är relationsmarknadsföringens viktigaste bidrag till 

marknadsföringen i stort. Samarbete kan vara bundet till en viss affär eller vara kontinuerligt 

över tiden. Graden av samarbete är bundet till graden av konkurrens. Ju mer konkurrensen 

ökar desto viktigare är fokus på samarbete. 

Ett gynnsamt förhållande är:

• att man har ett samarbete med varandra och varje aktör är med i värdeskapandeprocessen.

• att man anpassar sig till sin kund.

• att man har en långsiktig relation till kunderna så att man skapar värde i affärsrelationen.

• att man har ett förtroende till varandra så att man kan lösa problem informellt.

• att man har en personlig kontakt mellan leverantör och kund.21

Genom att beakta relationer kan man värdeskapa. I dessa relationer skapas mervärden för 

både företaget, dess omgivning och kunder. Detta värdeskapande är grunden för 

relationsmarknadsföring.

3.3 Teorier

3.3.1 Mål- och Process- styrning

Richard Normann skriver i Skapande Företagsledning22 om mål- och processtyrning.

Det finns två synsätt på planering och uppsättning av mål i ett företag som kan tillämpas i 

olika situationer. Innan någon typ av handling sker i ett företags verksamhet formuleras ett 

mål. Ett företag vars planering styrs genom målstyrning har en beslutsfattare som i förväg 

formulerar de gemensamma målen och sedan de planer som bedöms med hänsyn till den 

beräknade måluppfyllelsen. Ett mål som ger riktlinjer att följa och allt som sker i 

verksamheten strävar mot just detta specifika mål. Den här planeringen brukar förekomma i 

slutna och väl kartlagda företag där man ibland kan finna komplexa situationer. Exempel på 

detta är stora etablerade företag som koncerner eller internationella företag. Detta är möjligt 

när omgivningen inte har alltför stor inverkan på företagets utveckling. 

                                                
21 ibid
22

Normann 1984
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Till skillnad från målstyrd verksamhet är processtyrning en lärande process där man definierar 

sitt mål utefter handlingarnas gång. Här formuleras en vision av hur det bör vara i framtiden. 

När visionen är formulerad börjar processen, vilken innebär att den hela tiden förbättras och 

anpassas efter det aktuella läget. Företag som använder sig av processyn är oftast mer flexibla 

och har en större möjlighet till nyskapande. Detta berör företagets identitet inåt och image 

utåt. Det finns riktningar dit man vill komma i teorin för att få någon typ av perspektiv, men 

det specifika målet är inte klartställt. Det skapar en mer flexibel marknadsstrategi som 

kopplas samman med kundnöjdheten och kundernas benägenhet till återköp.

3.3.2 Värdestjärna / Värdekedja

Normanns värdestjärna handlar om att uppfylla värdeskapande aktiviteter. Här tillför man inte 

bara värde i produkten eller tjänsten, utan man skapar även värde i produktionen med hjälp av 

aktörer som samspelar med varandra. Normann och Ramirez skriver att värde produceras när 

mänskliga aktörer samspelar med varandra och utnyttjar de resurser som finns tillgängliga. 

Genom att tillämpa tankesättet om en värdestjärna där alla inblandade parter samverkar och 

har kontakt med varandra skapas i kontaktytorna mellan dessa relationer och det är i dessa 

relationer mervärdet skapas. Detta mervärde gynnar inte enbart kunden utan alla inblandade 

aktörer. 

Värdekedjemodellen beskriver hur den ekonomiska aktören A säljer resultatet av sitt arbete 

till aktör B som ökar dess värde och säljer det till aktör C och så vidare tills produkten till sist 

säljs till slutkonsumenten. 

Vidare kan man konstatera att samarbetet mellan ekonomiska aktörer inte längre är enkelt, 

linjärt och sekventiellt som värdekedjan beskriver. Relationen kan inte beskrivas av 

tillverka/sälja-modellen. Istället för att öka produktens värde skapar aktörer som deltar i 

produktionen av erbjudande värde genom olika former av samproducerade relationer till 

exempel biltillverkning.

Normann menar att produkter och tjänster skapas genom olika aktörers samlade aktiviteter 

och som blir tillgängliga för en leverantör som i sin tur förmedlar värde till kunden. Detta 

gäller både produkter och tjänster och han använder sig av termen ”kunderbjudande” för varje 
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värdeskapande systems output som i sin tur är en input för kunden. Han framför betydelsen av 

att fokusera på hur värde samproduceras av olika aktörer på marknaden att förstå den nya 

ekonomin. Det betyder att hela företag måste omorganiseras och samordnas men också öka 

medvetandet om värdeskapande. 23  Värdeskapandet sker i samspel med kunderna och skapar 

på så sätt en bild av företagets image hos kunden. En positiv företagsimage leder till lojalitet.

3.3.3 Teori om utbyte och utveckling

Richard Normann skriver i sin bok Skapande Företagsledning24 om två olika faser ett företag 

kan befinna sig i. Dessa är utbyte och utveckling och är i sig ömsesidigt uteslutande. Detta 

betyder att företaget vid en given tidpunkt endast kan befinna sig i antingen en utbytes- eller 

utvecklingsfas. Om man befinner sig i en utbytesfas menar Normann på att företagets 

huvudsakliga mål för tillfället är att utbyte sin vara eller tjänst med kunderna för att skapa 

största möjliga vinst eller tillväxt. Företagets energi och kraft går åt till att främja 

utbytesprocessen. I utvecklingsfasen däremot ligger tyngdpunken på att utveckla företagets 

olika delar. Att arbeta med den tjänst eller vara man erbjuder kunden, företagets organisation 

och effektivitet och mervärdesskapande är exempel på utvecklingsprocesser. 

Utvecklingsfasen syftar till att skapa och utnyttja påföljande utbytesfas på bästa sätt. Enligt 

Normann bör företagen skifta mellan dessa faser vid rätt tidpunkt. Företags arbete går i cykler 

och att lyckas skifta mellan utbyte och utveckling i rätt lägen är ett recept för framgång. 

Företag och deras omvärld befinner sig ständigt i förändring och när man ser att utbytet börjar 

stagnera bör man skifta fokus till utveckling för att skapa förutsättningarna för en stark ny 

utbytesfas i framtiden. I utvecklingsfasen ser man över processer som bland annat skapar 

kundnöjdhet och lojalitet hos sin kundgrupp. Denna teori av Normann bygger vi vår 

teorisyntes kring.

3.3.4 Affärsidé

Normann beskriver i Den nya affärslogiken 25 sin teori om affärsidé. Han menar på att företag 

förhåller sig till sin omgivning genom att hela tiden kommunicera med den. Normann skriver 

att för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt och överleva gäller det att företaget hittar 

                                                
23 Normann,1995
24 Normann, 1984
25 Normann, 1995
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rätt balans i sin relation till sin omgivning. Att åstadkomma en balans kan ske genom 

specialisering och det gäller att specialisera sig genom att välja en del av sin yttre miljö, 

utbytesmiljön, och utföra transaktioner med den. Valet av utbytesmiljö bör göras noggrant då 

den måste vara hanterbar för företaget.

Vidare skriver Normann att utbytesmiljön inte får vara för stor, då det är svårt att kontrollera 

den med egna resurser och konkurrenter kan dyka upp inom samma utbytesmiljö och använda 

den på ett effektivare sätt. Utbytesmiljön får inte heller vara för liten. Den bör vara tillräckligt 

stor för att innefatta tillräckligt med resurser för att hålla företaget vid liv. För att bli ett 

framgångsrikt företag gäller det att utveckla ett effektivt system för att hantera den del av 

utbytesmiljön. Normann skriver att den del av utbytesmiljön som företaget dominerar är 

företagets revir och när företaget har en överlägsen förmåga att dominera över reviret kallas 

det för affärsidé.

Grunden för ett effektivt utbyte med omvärlden förutsätter en väl formulerad affärsidé.

Affärsidén står för helheten i företaget och representerar ett överlägset kunnande. Detta

kunnande är ofta förkroppsligat i företagets organisatoriska struktur dvs. i personalen som 

arbetar i företaget. Affärsidén måste genomsyra hela organisationen så att den motiverar de 

anställda att arbeta i rätt riktning. Anledningen till varför affärsidén är så viktig i företag är för 

att den likriktar alla medarbetare och motiverar dem att jobba mot samma mål.

En kunddriven verksamhet andas engagemang och drivkraft därför att den är bemannad av

team som är motiverade och som förstår den större bilden av vad företagets affärer går ut på. 

Det handlar om att få med alla i företaget bakom en kundorienterad affärsidé. Det går inte att 

förbise vikten av en effektiv marknadsföring av företagets grundläggande värderingar och 

affärsidé. En välformulerad och tydlig affärsidé skapar ett positivt utbyte mellan företaget och 

kunden och i slutändan en positiv relation och lojalitet.

3.3.5 Behovspyramid

Maslows behovspyramid handlar om behov.26 På senare tid har bostad tillfredställt ett 

grundläggande behov men även idag ett socialt behov. Fysiska behov är grunden i pyramiden. 

                                                
26 Maslow, Abraham. 1970
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Dessa utgörs av människans mest grundläggande behov såsom mat och värme. Ett steg upp 

har vi trygghetsbehoven som är grundläggande säkerhet och behovet av att känna sig trygg i 

sin omgivning. De sociala behoven är bl.a. känslan av tillhörighet och delaktighet. 

Känslomässiga behov är vänskap och kärlek. Kognitiva behov kännetecknas av status, 

erkännande och uppskattningsbehov. Estetiska behoven är att ha vackra saker omkring sig och 

leva i en estetiskt tilltalande miljö. Det sista steget i Maslows behovspyramid är 

självförverkligande som utgörs av möjligheten att nå sin fulla potential. Behov som återfinns 

högt upp på pyramiden kännetecknas av high involvement och ett omfattande informationssök 

från kundens sida.

3.3.6 Involvement theory

Chris Fill beskriver i sin bok Marketing Communications sin involvement theory.27 Han 

menar på att kundens köpbeteende ser olika ut beroende på hur involverad kunden är i köpet. 

Vid hög involvering från kundens sida sker ett omfattande informationssök innan beslut om 

köp tas. Kunden bildar sin uppfattning om varan innan köpet. Dessa typer av köp 

kännetecknas av hög risk och är mindre priskänsliga än låginvolveringsköpen. 

Informationssökandet syftar till att minska risken med köpet som uppfattas som viktigt av 

kunden. Detta köpbeteende skapar ofta varumärkeslojalitet om kunden känner att den är nöjd 

med varan. Fill menar på att det är lättare att skapa lojala kunder med höginvolveringsvaror

än med låginvolveringsvaror. Word of mouth är mycket viktigt för höginvolveringsköp. 

Exempel på klassiska höginvolveringsvaror är bilar, hus och andra dyra produkter och 

                                                
27 Fill, Chris. 2002. 
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tjänster. Höginvolveringsvarorna hjälper kunder ofta att skapa eller bekräfta en självbild eller 

image, på så sätt kan positiva värden med hjälp av varorna projiceras på företaget.

Låginvolveringsköpen är i mångt och mycket höginvolveringsköpens motsats. Låg 

involvering uppkommer då kunden upplever liten risk med köpet. Vid dessa köp skapar 

kunden sin uppfattning om varan efter själva köptillfället. Informationssökandet och attityden 

bestäms i efterhand. Dessa köp är mer priskänsliga än höginvolveringsköpen. Här ingår enligt 

Fill, lågprisprodukter, som mjölk, bröd, tidningar etc. Inget större engagemang i köpet krävs 

av kunden, inte heller några större jämförelser av produkter eller insamlande av information 

behövs för att besluta sig för köp. Oftast är det produkter som köps frekvent, nästan dagligen.

   Höginvolveringsköpen kännetecknas oftast av omfattande informationssök och låg 

priskänslighet.

3.4 Teoretisk syntes

Vi bygger vår teorisyntes på Normanns teori om skapande företagsledning. Normann menar 

på att företag kan befinna sig i två olika lägen, antingen utbyte eller utveckling. Dessa är 

ömsesidigt uteslutande och kan således inte samexistera. Man kan se det som faser i företagets 

utveckling där man i utbytesfasen inte utvecklar företaget, utan all kraft går till att främja 

utbytesverksamheten och tjäna pengar. Sådana utbytesfaser kan dock stagnera och då behöver 

man byta tyngdpunkt i arbetet och övergå till utveckling. Då läggs kraft och kapital på att 

utveckla företaget för att i framtiden kunna få en stark och lång utbytesperiod. Eftersom de 

inte kan samexistera och är två poler på ett spektrum kan vi dela in våra övriga teorier i denna 

struktur. När vi sedan undersöker mäklarfirmorna och dess kunder kan vi skilja ut i vilken fas 

företagen befinner sig i. För att driva ett framgångsrikt företag måste man enligt Normann 

växla mellan dessa två faser för att på så sätt både förnya företaget och göra det 

vinstproducerande.
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Mäklarbranschen är mättad och bostadsmarknaden instabil. Att som mäklarfirma befinna sig i 

utbytesfasen är mycket riskabelt idagsläget. För att överleva måste man enligt 

relationsmarknadsföringen skapa ett mervärde hos sin produkt. Detta mervärde skapas 

tillsammans med kunden. Utbytessidans mål är att skapa kortsiktig vinst medan 

utvecklingssidan syftar till att bygga upp en lojal kundbas för på lång sikt generera vinst.

Utifrån denna syntes tar vi även hänsyn till potentiellt rådande marknadsförutsättningar och 

detta skapar en omarbetad modell.
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Genom att visualisera teorisyntesen som en matris förtydligar vi företagets olika 

markandsstrategier vid givna marknadsförutsättningar. Marknadsförutsättning 1 karaktäriseras 

av en stark tillväxt, hög efterfrågan och svag konkurrenssituation. Marknadsförutsättning 2 

visar däremot tvärtemot, en avtagande tillväxt, minskande efterfrågan och ökad konkurrens. 

Företaget bör strategiskt befinna sig i fält II eller III beroende på rådande 

marknadsförutsättning. I fält II ser vi då hur företagets strategi mynnar ut i en kortsiktig vinst 

då de kapitaliserar på utbytesfasen. I fält III då fokus ligger på utveckling syftar strategin till 

lojalitetsfrämjande och en mer långsiktig vinst.

3.5 Teoretisk referensram

Vi vill här plocka fram faktorer som är viktiga för att mäklarna ska lyckas på marknaden. Om 

man urskiljer dessa faktorer i form av variabler som kan mätas och jämföras blir det möjligt 

att undersöka dem. Vi tittar på mäklarföretagen utifrån de teorier och modeller vi visat 

tidigare i teorikapitlet. För att kunna göra vår undersökning måste vi först välja ut vilka 

variabler/faktorer vi vill undersöka. 

Vår avsikt är att ta reda på hur företaget arbetar gentemot kunderna och sin marknad. För att 

undersöka detta enligt vår teorisyntes blir vår målvariabel lojalitet. För att undersöka hur väl 

de lyckas bygga upp en lojal kundbas måste vi titta på ett antal oberoende variabler som syftar 

till detta. 

Vi frågar företagens kunder utifrån våra oberoende variabler som styr företagets kundlojalitet. 

Det vi vill ta reda på är hur involverande kunderna är i tjänsten som de köper. Priskänslighet, 

hur mycket informationssök kunderna gör vid valet av mäklare samt om företaget lyckas 

locka sina kunder till återköp. När vi undersöker mäklarna söker vi svaret på hur de tror att 

deras kunder svarat på dessa frågor, hur de ser på sig själva. Därmed får vi svar på 

mäklarfirmornas identitet eller självprojicerade image. Vi kommer även att titta på i vilken 

utbytes- eller utvecklingsfas företaget befinner sig i för att kunna koppla detta till pris, 

informationssök och återköpslojalitetsvariablerna och se om de korrelerar. Enligt teorin kan 

man avläsa att företag som befinner sig i en utvecklingsfas bör ha en kundbas som har en 

högre uppfattning om företagets image och som dessutom stämmer bättre överens med 

företagets bild av sig själv. Detta skapar en återköpsvilja och lojalitet gentemot företaget. För 

att sammanfatta bör företag som tillgodoser de behov som är högt upp på Maslows 

behovspyramid, har höginvolverade kunder, arbetar med principerna om värdestjärna och 
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processtyrning och har en väl utarbetad affärsidé befinna sig i utvecklingsfasen samt ha en 

bättre kundlojalitet samt ett mindre gap mellan kundernas och sin egen uppfattning om 

företaget.  

4 Casebakgrund

4.1 Företagspresentation Mäklarfirman Grönberg AB

Leopold Grönberg hade varit försäljningsansvarig på Svensk Fastighetsservice i 15 år innan 

han startade sin egen mäklarfirma 1994. Mäklarfirman Grönberg AB är beläget i Huddinge 

strax utanför Stockholm. Företaget består av de två fastighetsmäklarna Leopold Grönberg och 

Stefan Voigt samt en administratör. Mäklarfirman har under hela sin levnadstid lagt fokus på 

sitt rykte och renommé. Leopold Grönberg har inga planer på att utöka verksamheten och 

därmed behåller sin position som den lilla lokala bostadsförmedlaren.28   

4.2 Företagspresentation Skandia Mäklarna

Skandia Mäklarna är ett av Sveriges största fastighetsmäklarföretag med mer än 240 mäklare 

på 70 kontor. Verksamheten bedrivs med 66 franchisetagare och 4 ägda kontor. Företagets 

syfte och mål sedan några år är att bli en rikstäckande fastighetsmäklarkedja. Visionen är att 

vara den ledande kvalitetsmäklaren. Och därmed den bästa lokala mäklaren, med fokus på 

trygghet, ansvar och förmåga.29

Expansionen sker främst genom utökning av antalet franchisetagare med också genom förvärv 

av lokala fastighetsmäklarföretag samt genom en ökad satsning på mäkleri av storhus och 

kommersiella fastigheter. 

Skandia Mäklarna grundade sin verksamhet på Östermalm i Stockholm men flyttade senare 

till Lidingö. Dessa är attraktiva områden med höga priser vilket gav Skandia Mäklarna en 

profil bland kunderna att vara exklusivt. Det har blivit en tillgång för företaget och en 

underlättande faktor när franchisetagare etablerar kontor i städer utanför Stockholm. Skandia 

                                                
28 Intervju Leopold Grönberg 2006-04-20

29 Verksamhetsbeskrivning, Skandia Mäklarna December 2005
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Mäklarna har kunnat positionera sig som den mäklare som attraherar de intressanta och lite 

dyrare bostäderna.

5 Empiri

5.1 Intervjuer

5.1.1 Leopold Grönberg, Mäklarfirman Grönberg AB

Vi genomförde 20/4 en intervju med fastighetsmäklare Leopold Grönberg som driver en 

mäklarfirma i Huddingeområdet strax söder om Stockholm. Leopold har varit 

försäljningsansvarig på svensk fastighetsservice i 15 år innan han startade sin egen 

mäklarfirma 1994. 

Framtidssyn
Leopold ser en överhettad mäklarmarknad som under de senaste åren har blivit alltmer 

mättad. Det är idag säljarens marknad då tillgången är betydligt mindre än efterfrågan. Detta 

har bidragit till en enorm prisutveckling, som exempel på detta nämner han att en fastighet i 

Huddinge som köptes 1995 för ca 1 miljon kronor såldes i fjol för 3 miljoner, detta är en 

tredubbling av objektpriset. 

Så länge det inte byggs nya bostäder i Stockholmsområdet kommer vi, enligt Leopold se en 

fortsatt stark prisutveckling och utbudet kommer vara mindre än efterfrågan. Marknaden 

kommer att fortsätta vara stabil om ränteläget inte ändras drastiskt.  

För att lyckas i den allt hårdare konkurrensen menar Leopold att det är viktigt för små 

enskilda mäklarfirmor att inte utöka sin verksamhet alltför mycket utan att sköta om sina 

kunder och värna om sitt rykte inom branschen. Att satsa på kvalitet framför kvantitet. 

Mäklartjänsten
Enligt Leopold Grönberg märka den kraftiga konkurrensen genom att mäklarna slåss om de få 

kunderna som finns genom bl.a. prissänkningar. Det leder till att det blir färre kunder för varje 

mäklarfirma. Det kommer enligt Leopold leda till en naturlig utslagning av mäklarfirmor där 

de starkaste överlever. 
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För att locka nya kunder och behålla de existerande är det vitalt att kunna möta deras krav och 

önskemål. Grönbergs har under hela sin levnadstid lagt fokus på sitt rykte och renommé. De 

har klarat sig utan att använda sig av traditionell marknadsföring. Enligt Leopold är de 

viktigaste kriterierna vid val av mäklare pris och trygghet. Leopold Grönberg har idag anlitat 

en konsult som har i uppgift att se över den service och tjänst som mäklarfirman erbjuder sina 

kunder. Att hyra in en konsult på detta vis är helt nytt för firman då de tidigare skött allt 

arbete på egen hand.

Priskänslighet
Grönbergs har nyligen lagt om sin prissättning och erbjuder kunden ett fast pris på sina 

tjänster. Det fasta priset ska göra det tydligare för kunden och därmed utesluta eventuella 

överraskningsmoment för kunden. Priserna är även uppbyggda som en trappa som gör det 

förmånligt för både kunden och mäklaren. 

Återköp
Leopold ser att hans kunder väljer mäklare utefter rekommendationer och word-of-mouth. 

Tryggheten byggs på tillit genom egna eller andras tidigare erfarenheter. 

Leopold poängterar att kundnöjdhet är väsentlig då den främjar framtida uppdrag. Genom 

word-of-mouth och att det är extremt viktig att värna om företagets goda rykte. 

5.1.2 Magnus Gidlöf, Skandia Mäklarna 

Intervjun med Magnus Gidlöf, marknadschef på Skandia Mäklarna sedan 5 år, genomfördes 

på deras huvudkontor på Lidingö. 

Framtidssyn
Skandia Mäklarnas mål är en årlig tillväxt om 15-20 % och att på lång sikt öka 

marknadsandelen från dagens 8 % till 15 % av den mäklade marknaden i Sverige. 

Skandia Mäklarna satsar på att expandera där de redan är etablerade. Målet är att öka med 10 

kontor per år i tre år. 

Magnus tror att vi framåt kommer se en trend att folk flyttar oftare och det kan härledas till 

det explosionsartade inredningsintresset och att människor blir alltmer måna om sitt boende. 

De tröttnar snabbare på sin bostad och man ser på boplatsen som ett projekt som ständigt är 
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under arbete. Idag görs många fastighetsaffärer och många ser att det finns pengar att tjäna på 

att köpa bostad och höja värdet på den för att senare sälja den med vinst. Magnus tror att 

mäklarbranschen kommer att koncentreras till 7 eller 8 stora mäklare över hela landet och att 

de små mäklarfirmorna kommer att självdö och försvinna. 

Mäklartjänsten
”Mäklartjänsten innebär 80 % människa och 20 % metod”

Magnus Gidlöf

Skandia Mäklarnas affärsidé är: ”Att förmedla bostäder så att säljare och köpare blir nöjda 

och rekommenderar oss vidare.” Enligt Skandia Mäklarna har alla anställda inom företaget 

enats kring denna affärsidé som tar fasta på två nyckelparametrar: kundnytta och 

rekommendationsvilja.30

Priskänslighet
Magnus tror inte att Skandia Mäklarnas kunder är priskänsliga, han menar på att Skandia 

Mäklarna har en nisch där de ofta förmedlar exklusivare objekt till kunder som inte anser att 

priset på tjänsten är avgörande.

Återköp
På Skandia Mäklarna satsar man enligt Magnus Gidlöf på att skapa en positiv upplevelse hos 

kunderna vid affären. Man arbetar med att få kunderna att minnas mäklaren och 

förhoppningsvis den positiva bild man skapat. Skandia Mäklarna gör löpande uppföljningar 

hos alla deras köpande och säljande kunder för att kunna se över sin servicekvalitet och 

utformningen av deras tjänst. Skandia Mäklarna vill uppfattar som en kvalitetsmäklare som 

ger mer i alla led. Magnus tror att Skandia Mäklarnas kunder ser på dem som seriösa men lite 

tråkiga. Vilket de jobbar på att sudda ut. 

                                                
30 Verksamhetsbeskrivning, Skandia Mäklarna December 2005 sid.8
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5.2 Enkätundersökningar

5.2.1 Enkätsvar Mäklarfirman Grönberg AB

I detta avsnitt presenteras enkätsvaren från 25 stycken av Mäklarfirman Grönberg AB:s 

säljande kunder. Svaren, genomsnitten och procentsatserna är baserade på enkätutskicket. För 

fullständiga frågor och svar se bilaga.

Diagram över hur Mäklarfirman Grönberg AB:s kunder kom i kontakt med firman.

21%

20%

13%
10%

7%

13%

3%

13%

Sålt tidigare

Tidning

Besökt visning

Rekommendation från bank

Släkt

Vänner

Annat

Övrigt

Genomsnitt av enkätsvar på frågorna om vad som är viktigt vid val av mäklare, där 6 är 

högsta betyg:

Rekommendationer och råd från vänner som tidigare har använt sig av mäklare: 4,4

Mäklarens rykte/anseende: 5,6

Tidigare erfarenhet av mäklaren: 4,3

Mäklarens inställning och uppträdande: 5,7

Mäklarens förståelse för dina behov och intressen: 5,8

Personligt bekant med mäklaren: 2,2

Att personkemin stämmer och att du känner tillit för mäklaren: 5,5

Mäklarens trovärdighet: 5,8

Mäklarens erfarenhet: 5,4
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Priset på mäklartjänsten: 4,3

Storleken på mäklarfirman (hög omsättning på objekt): 3,6

Annonsutbud: 4,8

Internet (hur objekten visas på Internet): 4,8

Mäklarfirmans lokalisering: 4,6

Personalens kompetens och lokalkännedom: 5,6

Mäklarens tillgänglighet (hur lätt det är att få kontakt): 5,4

På frågan om kunderna varit i kontakt med andra mäklare före Mäklarfirma Grönberg AB 

svarar 48 % ja och genomsnittet på hur många mäklarfirmor som de kontaktat är 2,3 stycken. 

Hälften av respondenterna har använt en annan mäklare tidigare och nu bytt till Grönberg. Av 

de tillfrågade svarade 72 % att de har använt sig av Mäklarfirman Grönberg AB:s hemsida. På 

frågan hur väl de känner att priset på tjänsten motsvarade den service de tillhandahöll ger 57 

% av de tillfrågade det högsta betyget. Respondenternas snittbetyg är 5,3 av max 6. Alla utom 

en person (96 %) skulle använda Mäklarfirman Grönberg AB igen och lika många skulle även 

rekommendera den till andra. 

De faktorer som Mäklarfirman Grönberg AB:s kunder anser vara viktigast vid val av 

fastighetsmäklare är, som går att urskilja från tabellen ovan, mäklarens rykte och anseende 

(5,6) samt mäklarens uppträdande och inställning (5,7). De två kriterier som rankades högst 

av respondenterna är mäklarens trovärdighet och dennes förståelse för säljarens behov och 

intressen (båda 5,8). Även personkemi (5,5), erfarenhet (5,4), kompetens och lokalkännedom 

(5,6), samt mäklarens tillgänglighet (5,4) var enligt respondenterna viktiga faktorer vid valet 

av mäklare. Vidare kan utläsas att varken vara personligt bekant med mäklaren (2,2) eller 

storleken till mäklarfirman (3,6) var speciellt viktigt för respondenterna.

Intressant är även att 33 % av urvalet valde Mäklarfirman Grönberg AB utifrån olika typer av 

rekommendationer samt 21 % av respondenterna valde att sälja genom mäklarfirman för att 

använt sig av den vid tidigare försäljning.
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5.2.2 Enkätsvar Skandia Mäklarna

Diagram över hur Skandia Mäklarnas kunder kom i kontakt med firman:
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Genomsnitt av enkätsvar på frågorna om vad som är viktigt vid val av mäklare, där 6 är 

högsta betyg:

Rekommendationer och råd från vänner som tidigare använt sig av mäklare: 5,0

Mäklarens rykte/anseende: 5,1

Tidigare erfarenhet av mäklaren: 4,0

Mäklarens inställning och uppträdande: 5,3

Mäklarens förståelse för dina behov och intressen: 5,7

Personligt bekant med mäklaren: 2,6

Att personkemin stämmer och att du känner tillit för mäklaren: 4,7

Mäklarens trovärdighet: 5,4

Mäklarens erfarenhet: 4,6

Priset på mäklartjänsten: 4,0

Storleken på mäklarfirman (hög omsättning på objekt): 3,7

Annonsutbud: 4,0

Internet (hur objekten visas på Internet): 3,4
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Mäklarfirmans lokalisering: 3,2

Personalens kompetens och lokalkännedom: 5,3

Mäklarens tillgänglighet (hur lätt det är att få kontakt): 5,0

På frågan om de varit i kontakt med andra mäklare före Skandia Mäklarna svarar 39 % ja. 

Och genomsnittet på hur många mäklarfirmor som de kontaktat är 1,6 stycken före valet av 

Skandia Mäklarna. 43 % av respondenterna har använt en annan mäklare tidigare och nu bytt 

till Skandia Mäklarna. Av de tillfrågade uppgav 83 % har använt sig av Skandia Mäklarnas 

hemsida. På frågan hur väl de känner att priset på tjänsten motsvarade den service de 

tillhandahöll ger 35 % av respondenterna Skandia Mäklarna högsta betyget, genomsnittssvaret 

är 5,0. Alla utom två personer (91 %) skulle använda Skandia Mäklarna igen och lika många 

skulle även rekommendera den till andra. 

Den faktor som Skandia Mäklarnas kunder uppgav var viktigast för dem vid val av 

fastighetsmäklare är enligt tabellen mäklaren förståelse för säljarens intressen och behov (5,7) 

och näst viktigast mäklarens trovärdighet (5,4). Andra faktorer som respondenterna uppfattar 

som viktiga är mäklarens inställning och uppträdande, personalens kompetens och 

lokalkännedom (båda 5,3) samt mäklarens rykte och anseende (5,1). De faktorer som var 

respondenterna rankade som minst viktiga är personlig bekantskap med mäklaren (2,6), 

mäklarfirmans lokalisering (3,2) och hur objekten visas på Internet (3,4).

Ur diagrammet kan man urskilja att endast 9 % av respondenterna valde Skandia Mäklarna 

för att de använt sig av dem vid en tidigare försäljning. 50 % av kunderna valde Skandia 

Mäklarna efter en rekommendation varav 36 % av dessa fått rekommendationen från bank. 

Det är för övrigt den största posten tillsammans med de 18 % som valde Skandia Mäklarna 

utifrån att de besökt mäklarens visningar. 

Vid jämförelse kan man se att Mäklarfirman Grönberg AB:s respondenter har högre krav då 

deras snittbedömning av kriterierna är 4,9 medan Skandia Mäklarnas respondenter uppgav ett 

snitt på 4,4.  
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6 Analys

6.1 Priskänslighet

Snittet från enkäten på frågan om priset på tjänsten är viktigt blev svaret 4,3 av 6. Denna siffra 

hamnar under det generella snittet på alla svar som var 4,9. På frågan om priset på Grönbergs 

tjänst motsvarar den service de tillhandahöll hamnade snittet 5,3 av 6. Vilket är 

anmärkningsvärt högt. Leopold Grönbergs uppfattning är att priset är en av de två viktigaste 

faktorerna vid val av mäklare. I Skandia Mäklarnas enkätsvar blev snittet på frågan om priset 

på tjänsten 4.0 av 6. Jämfört med det generella snittet på 4,4 kan man utläsa att Skandia 

Mäklarnas kunder inte anser att priset inte är en av de viktigaste faktorerna vid val av 

mäklare. Detta stämmer till viss del med det som Magnus Gidlöf uppgav vid vår intervju då 

han inte trodde att Skandia Mäklarnas kunder var priskänsliga. Genomsnittet på hur väl 

Skandia Mäklarnas kunder ansåg att priser på deras tjänst motsvarar den service de fått ar 5,0. 

Något lägre än motsvarigheten hos Mäklarfirman Grönberg AB.

6.2 Informationssök

På frågan hur många mäklare de varit i kontakt med innan valet av Skandia Mäklarna eller 

Mäklarfirman Grönberg AB uppgav Skandia Mäklarnas respondenter att de kontaktat i snitt 

1,6 mäklare innan de gjorde sitt val. Mäklarfirman Grönberg AB:s kunder var i kontakt med 

2,3 firmor innan valet. 

En tredjedel (33 %) av Mäklarfirman Grönberg AB:s kunder kom i kontakt med firman 

genom olika typer av rekommendationer och en femtedel (21 %) hade använt sig av 

mäklarfirman förr. Hälften av Skandia Mäklarnas kunder (50 %) kom i kontakt med firman 

genom rekommendationer och av dessa var en dryg tredjedel (36 %) från banker. 

6.3 Återköp

Det går att utläsa från båda mäklarfirmornas enkätsvar att deras kunder är mycket lojala då 96 

% av Grönbergs respondenter skulle använda sig av dem igen. För Skandia Mäklarna blev 



34

siffran 91 %. Detta överensstämmer med båda mäklarfirmornas representanters utsagor. 

Noterbart är att endast en knapp tiondel (9 %) av kunderna valde Skandia Mäklarna för att de 

använt sig av dem tidigare medan samma siffra för Mäklarfirman Grönberg AB är 21 %.  

6.4 Utbytes- eller utvecklingsfas

Som går att utläsa ur intervjun med Leopold Grönberg har de precis inlett ett samarbete med 

en utvecklingskonsult. Grönbergs har dock inga planer på att utöka verksamheten så det 

synsättet kan kopplas till utvecklingsfasen. Skandia Mäklarnas mål att expandera med 10 

kontor årligen tyder på en utbytesfas.  

Om vi tittar på vår modell från den teoretiska syntesen och placerar in företagen enligt emprin 

får vi följande givet att marknadsförutsättning ett innebar en marknad med stark tillväxt, hög 

efterfrågan och svag konkurrenssituation, och marknadsförutsättning två det motsatta, svag 

tillväxt, låg efterfrågan och stark konkurrens.

Vi ser att mäklarfirman Grönberg AB befinner sig i fält I som kännetecknas av en 

utvecklingsfas och positionen i matrisen stämmer överens med hur företagets ledning upfattar 

företagets position på dagens marknad. På samma sätt ser vi att Skandiamäklarna befinner sig 
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i fält II då deras mål att expandera och ett lägre kundåterköpsintervall samt mindre 

informationssök hos kunderna visar att de befinner sin i en utbytesfas.

7 Resultat

Syftet med detta arbete är att analysera och utvärdera marknadsstrategier hos traditionella 

fastighetsmäklare på en föränderlig marknad samt eventuellt komma med förslag till 

förändringar. Vi har valt att göra detta med utgångspunkt i teori kring Utveckling/Utbyte. 

Variablerna identifierade vi som priskänslighet, informationssök och återköp och slutmålet att 

bygga en långsiktig relation med kunderna för att på så sätt säkerställa vinst på sikt. Skandia 

Mäklarna och Mäklarfirman Grönberg AB använder sig av olika marknadsstrategier i sitt 

arbete. Idagens marknadssituation med en övermättad mäklarbransch och en föränderlig 

bostadsmarknad krävs att företagen har en väl definierad och utarbetad marknadsstrategi. 

Skandia Mäklarna och Mäklarfirman Grönberg AB har mycket skiljda förutsättningar och 

arbetar på olika sätt. Mäklarfirman Grönberg AB är en traditionell mindre mäklarfirma och är 

lokalt förankrade i Huddinge. Skandia Mäklarna däremot är en stor mäklarfirma med målet att 

bli helt rikstäckande. Det visar sig i undersökningen då Mäklarfirman Grönberg AB:s kunder 

uppgav att lokaliseringen av mäklarfirman var mycket viktigt medan detta kriterium rankades 

lågt av Skandia Mäklarnas kunder. 

Mäklarfirman Grönbergs kunder ställer högre krav på mäklartjänsten än Skandia Mäklarnas 

kunder. Trots detta visar undersökningen att Grönbergs kunder är mer nöjda med den 

erbjudna tjänsten. Det visar sig att Skandia Mäklarnas kunder har valt firman för att de varit 

missnöjda med tidigare mäklare. Flertalet av Grönbergs kunder har däremot bytt från andra 

mäklare till Grönbergs på grund av goda rekommendationer. Båda firmorna säger sig arbeta 

med att förbättra sin image gentemot kunderna för att främja lojalitet men de väljer olika 

vägar för detta. Skandia Mäklarna befinner sig i en utbytesfas där de vill expandera och 

förmedla allt fler objekt medan Mäklarfirman Grönberg AB befinner sig i en utvecklingsfas 

och vill inte expandera mer utan se över sin verksamhet och hur de skall kunna skapa ett 

mervärde tillsammans med sina kunder. Skandia Mäklarna vill bygga image och expandera på 

samma gång vilket enligt vår teoretiska referensram inte är genomförbart. 
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8 Slutsats och avslutande diskussion

Vår problemformulering lyder ”Vilka faktorer är viktiga för traditionella fastighetsmäklare 

för att överleva långsiktigt på en föränderlig marknad?”. För att svara på detta ser vi enligt 

vår teorisyntes och teoretiska referensram att de traditionella företagen bör befinna sig i 

utvecklingsfas samt arbeta långsiktigt mot sina kunder med kundlojalitet som mål. Mot 

bakgrunden där vi ser en alltmer mättad mäklarbransch samt en överhettad marknad i 

Stockholmsområdet pådriven av konkurrens, globalisering och marknadens utveckling ligger 

en förändring inom området nära till hands. Marknadsstrategier är ett redskap för att hantera 

denna utveckling. För att undersöka marknadsstrategier har vi använt oss av lojalitet som 

målvariabel. Vi har tittat på två företag i Stockholmsområdet. Av dessa är en mindre 

mäklarfirma som arbetar på ett traditionellt sätt samt en stor rikstäckande nymodig 

mäklarfirma. 

Vår slutsats i denna uppsats är att om traditionella fastighetsmäklare ska överleva 

konkurrensen bör de befinna sig i en utvecklingsfas samt se över den tjänst de erbjuder. På så 

sätt kan de mer bygga en mer effektiv marknadsstrategi som syftar till att skapa en lojal 

kundbas som på lång sikt skapar en lång och vinstgivande utbytesfas. 

Enligt vår undersökning ser vi möjligheter för traditionella mindre fastighetsmäklare att 

överleva även om marknaden skulle ge vika. Förutsett att de skapar sig bra förutsättningar 

genom att bygga en lojal kundbas som genom rekommendationer och word-of-mouth 

genererar nya kunder samt att de befintliga kunderna ger återköp. Om antalet nya kunder 

minskar ger det att mäklarföretagen måste ha en hög anpassningsförmåga för att behålla 

befintliga kunder. Genom att befinna sig i utvecklingsfas och anpassa sig till sin kundbas 

stärker traditionella mäklarföretag sin kundlojalitet. På sikt ger det långsiktig överlevnad och 

genererar vinst. 

Generaliserbarheten är begränsad i Stockholmsområdet då marknadssituationen är unik för 

landet. Även generaliserbarheten för andra branscher är låg då. Mäklartjänsten är en så pass 

ensam i sitt slag då en fastighetsaffär görs enbart några fåtal gånger och kan vara den 

viktigaste affären under en persons livstid. Vår undersökning var begränsad till endast två 
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företag i Stockholmsområdet och då bara 20-25 respondenter hos varje företag. Förslag till 

vidare forskning är att genomföra en undersökning i större skala samt hos fler 

fastighetsförmedlare i Stockholmsområdet för att på så sätt kunna fastställa slutsatser mer 

större säkerhet samt på ett djupare sätt undersöka marknadsstrategier för traditionella 

fastighetsmäklare.
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10 Bilagor

10.1 Enkätformulär Skandia Mäklarna

Stockholm
2006-05-23

Hej

Vi är två studenter vid Södertörns högskola som skriver vårt examensarbete inom 
företagsekonomiska institutionen. Uppsatsen handlar om bostadsmarknaden och 
mäklartjänsten i Stockholmsområdet och vi söker nu svar från kunder som nyligen 
sålt sin bostad genom mäklare.

Vi samarbetar med Skandia Mäklarna och har fått hjälp av dem i vårt arbete. Vi ber 
er nu hjälpa oss genom att svara på enkäten nedan. Det tar endast någon minut av 
er tid. Naturligtvis är enkäten anonym och inga namn kommer att publiceras i 
uppsatsen. Ni är välkomna att kontakta oss om ni undrar över någonting. 

För att vår uppsats ska bli klar i tid vore vi tacksamma för svar så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Annika Gritti Christian Järnefors 
070-4926540 0739-720458

annika01.gritti@student.sh.se
christian01.jarnefors@student.sh.se

En vädjan från handledaren

Min uppgift är att handleda dessa studenter i deras skrivande av examensarbetet. 
För att de skall lyckas är det mycket betydelsefullt att de får svar på sin undersökning 
som är en viktig del av uppsatsen. Jag vill därför vädja om er medverkan och att ni 
tar er tid att så fort som möjligt besvara studenternas enkät. Om ni har några frågor 
om de praktiska detaljerna är det bäst att kontakta studenterna. Men ni är även 
välkomna att kontakta mig. 

Hälsningar,

Hans Zimmerlund

hans.zimmerlund@sh.se
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Enkätundersökning
Skandia Mäklarna

Ålder:

Kön: 
 Man  Kvinna

Hur viktiga var dessa faktorer vid val av mäklare?
Kryssa i lämplig ruta.

1. Rekommendationer och råd från vänner som tidigare använt sig av mäklare

Inte viktigt Mycket viktigt

     

2. Mäklarens rykte/anseende:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

3. Tidigare erfarenhet av mäklaren:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

4. Mäklarens inställning och uppträdande:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

5. Mäklarens förståelse för dina behov och intressen:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

6. Personligt bekant med mäklaren:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

7. Att personkemin stämmer och att du känner tillit för mäklaren:
Inte viktigt Mycket viktigt
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8. Mäklarens trovärdighet:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

9. Mäklarens erfarenhet:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

10.Priset på mäklartjänsten:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

11.Storleken på mäklarfirman (hög omsättning av objekt):
Inte viktigt Mycket viktigt

     

12.Annonsutbud:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

13. Internet (hur objekten visas på Internet):
Inte viktigt Mycket viktigt

     

14.Mäklarfirmans lokalisering:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

15.Personalens kompetens och lokalkännedom:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

16.Mäklarnas tillgänglighet (hur lätt det är att få kontakt):
Inte viktigt Mycket viktigt
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17.Annat som vi tidigare inte tagit upp men som du tycker borde vara med.
Skriv på linjen och rangordna sedan hur viktigt alternativet var för dig.

Inte viktigt Mycket viktigt

     

Hur kom du i kontakt med Skandia Mäklarna?

 Sålt genom dem tidigare
 Internet
 Tidning
 Besökt Skandia Mäklarnas visning
 Telefonkatalog
     Rekommendation från:  Bank

 Släkt
 Vänner
 Annat:

 Övrigt

Var du i kontakt med andra mäklare före Skandia Mäklarna?
 Ja  Nej

Om ja, hur många?

Har du använt annan mäklare tidigare när du sålt bostad?
 Ja  Nej

Om ja, vilken?

Av vilken anledning har du inte valt dem igen?
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Har du använt Skandia Mäklarnas hemsida?
 Ja  Nej

Hur väl känner du att priset på Skandia Mäklarnas tjänst motsvarar den service de 
tillhandahöll. 
Inte alls Helt
     

Skulle du använda Skandia Mäklarna igen?
 Ja  Nej

Skulle du även rekommendera Skandia Mäklarna till andra?
 Ja  Nej

Tack för att du tog dig tid att svara!

Med vänliga hälsningar

Annika Gritti och Christian Järnefors
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10.2 Enkätformulär Mäklarfirman Grönberg AB

Huddinge
2006-05-29

Hej!

Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som skriver vårt examensarbete inom 
företagsekonomiska institutionen. Uppsatsen handlar om bostadsmarknaden och 
mäklartjänsten i Stockholmsområdet och vi söker nu svar från kunder som nyligen 
sålt sin bostad genom mäklare.

Vi samarbetar med Mäklarfirman Grönberg AB och har fått hjälp av dem i vårt arbete. 
Vi ber dig nu hjälpa oss genom att svara på enkäten nedan. Det tar endast någon 
minut av din tid. Naturligtvis är enkäten anonym och inga namn kommer att 
publiceras i uppsatsen. Du är välkommen att kontakta oss om du undrar över 
någonting. 

För att vår uppsats ska bli klar i tid vore vi tacksamma för svar så snart som möjligt.

Med vänliga hälsningar

Annika Gritti Christian Järnefors 
070-4926540 0739-720458

annika01.gritti@student.sh.se
christian01.jarnefors@student.sh.se

En vädjan från handledaren

Min uppgift är att handleda dessa studenter i deras skrivande av examensarbetet. 
För att de skall lyckas är det mycket betydelsefullt att de får svar på sin undersökning 
som är en viktig del av uppsatsen. Jag vill därför vädja om er medverkan och att ni 
tar er tid att så fort som möjligt besvara studenternas enkät. Om ni har några frågor 
om de praktiska detaljerna är det bäst att kontakta studenterna. Men ni är även 
välkomna att kontakta mig. 

Hälsningar,

Hans Zimmerlund

hans.zimmerlund@sh.se
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Enkätundersökning
Mäklarfirman Grönberg AB

Ålder:

Kön: 
 Man  Kvinna

Hur viktiga var dessa faktorer vid val av mäklare?
Kryssa i lämplig ruta.

1. Rekommendationer och råd från vänner som tidigare använt sig av mäklare
Inte viktigt Mycket viktigt

     

2. Mäklarens rykte/anseende:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

3. Tidigare erfarenhet av mäklaren:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

4. Mäklarens inställning och uppträdande:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

5. Mäklarens förståelse för dina behov och intressen:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

6. Personligt bekant med mäklaren:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

7. Att personkemin stämmer och att du känner tillit för mäklaren:
Inte viktigt Mycket viktigt
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8. Mäklarens trovärdighet:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

9. Mäklarens erfarenhet:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

10.Priset på mäklartjänsten:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

11.Storleken på mäklarfirman (hög omsättning av objekt):
Inte viktigt Mycket viktigt

     

12.Annonsutbud:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

13. Internet (hur objekten visas på Internet):
Inte viktigt Mycket viktigt

     

14.Mäklarfirmans lokalisering:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

15.Personalens kompetens och lokalkännedom:
Inte viktigt Mycket viktigt

     

16.Mäklarnas tillgänglighet (hur lätt det är att få kontakt):
Inte viktigt Mycket viktigt
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17.Annat som vi tidigare inte tagit upp men som du tycker borde vara med.
Skriv på linjen och rangordna sedan hur viktigt alternativet var för dig.

Inte viktigt Mycket viktigt

     

Hur kom du i kontakt med Mäklarfirman Grönberg AB?

 Sålt genom dem tidigare
 Internet
 Tidning
 Besökt deras visning
 Telefonkatalog
     Rekommendation från:  Bank

 Släkt
 Vänner
 Annat:

 Övrigt

Var du i kontakt med andra mäklare innan du valde Mäklarfirman Grönberg AB?
 Ja  Nej

Om ja, hur många?

Har du använt annan mäklare tidigare när du sålt bostad?
 Ja  Nej

Om ja, vilken?

Av vilken anledning har du inte valt dem igen?

Har du använt Mäklarfirman Grönberg AB:s hemsida?
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 Ja  Nej

Hur väl känner du att priset på Mäklarfirman Grönberg AB:s tjänst motsvarar den 
service de tillhandahöll. 
Inte alls Helt
     

Skulle du använda Mäklarfirman Grönberg AB igen?
 Ja  Nej

Skulle du även rekommendera den till andra?
 Ja  Nej

Tack för att du tog dig tid att svara!

Med vänliga hälsningar

Annika Gritti och Christian Järnefors
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10.3 Svarsmatris Skandia Mäklarna
Respondent Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8
1 35 1 5 4 3 6 6 1
2 50 2 6 5 5 5 6 3
3 27 1 3 3 1 4 5 1
4 30 1 3 6 2 5 6 2
5 63 2 4 5 3 6 6 4
6 2 6 6 3 6 6 2
7 64 1 6 6 6 6 6 1
8 32 1 5 5 6 5 6 2
9 55 2 6 6 6 6 5 3
10 29 2 4 6 2 5 6 3
11 41 1 6 5 5 6 6 4
12 1 5 3 3 6 6 3
13 2 6 6 5 6 6 2
14 58 1 5 5 2 6 6 2
15 73 2 6 5 5 5 6 3
16 66 1 4 3 1 4 5 2
17 2 4 6 3 3 5 3
18 31 1 6 6 5 6 6 5
19 2 5 5 6 5 6 3
20 49 2 4 5 5 6 5 2
21 32 2 6 6 6 5 5 3
22 1 5 4 4 5 6 3
23 71 1 5 6 6 6 6 3

Resp Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 Fråga 16
1 5 5 3 5 2 3 2 2
2 6 4 5 2 1 4 1 2
3 4 6 4 6 4 5 5 3
4 6 6 6 1 3 2 5 6
5 5 6 6 5 5 4 2 5
6 5 6 5 4 4 5 6 2
7 5 6 5 4 3 5 6 5
8 3 6 3 2 6 3 3 2
9 3 4 5 5 4 4 4 4
10 6 6 6 2 3 2 5 5
11 5 6 6 5 5 4 2 5
12 5 5 3 5 2 3 2 2
13 5 5 5 4 4 5 6 5
14 5 5 3 5 2 3 2 2
15 6 4 5 3 3 4 2 2
16 4 6 4 6 4 5 6 5
17 5 5 5 5 4 4 3 3
18 5 6 6 5 5 5 2 3
19 6 6 4 6 4 5 4 4
20 5 5 5 4 2 3 2 3
21 4 5 5 3 5 5 3 3
22 3 6 6 2 4 2 2 6
23 3 6 6 2 6 6 3 6
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Resp
Fråga 
17

Fråga 
18 Fråga 19 Fråga 20

Fråga 
21

Fråga 
22

Fråga 
23

1 5 4 / 3 2 2
2 6 5 / 1 1 1 1
3 4 3 / 2 2 2
4 6 5 / 4 2 2
5 6 6 / 2 1 1 1
6 5 5 / 9, Grannar 2 1

7 6 6 /
9, 
Bostadsrättsförening 1 1 2

8 5 6 / 6 2 2
9 5 6 / 3 2 2
10 5 5 / 4 2 2
11 6 6 / 1 1 1
12 5 4 / 4 1 3 1

13 6 6 /
9, 
Bostadsrättsförening 1 2 1

14 5 4 / 4 2 2
15 6 5 / 8 1 1 1
16 4 3 / 8 2 2
17 3 6 / 6 1 1 2
18 6 6 Städ/flytthjälp 6 2 1
19 6 4 / 9, Arbetskamrater 2 2
20 5 5 / 1 2 2

21 5 5 /
10. Sålt mkt i 
området 2 2

22 6 6 / 7 1 3 1
23 6 3 / 7 2 1
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Resp Fråga 24 Fråga 25
Fråga 
26

Fråga 
27

Fråga 
28

Fråga 
29

1 1 5 1 1

2 Föreningssparbanken Bytt bank 1 6 1 1
3 1 4 2 2
4 1 6 1 1
5 Minns inte 2 5 1 1

6
SM hade skött en försäljning av ett annat 
objekt i bostadsföreningen. 1 4 1 1

7 1 6 1 1
8 1 5 1 1
9 2 4 1 1
10 1 3 2 2
11 Notar Försäljningen drog ut på tiden, slarviga 1 5 1 1
12 Husman Hagberg SM större i området 1 5 1 1

13
Svensk 
Fastighetsförmedling SM är bättre 1 6 1 1

14 1 5 1 1

15 Föreningssparbanken Ingen avgörande anledning 1 6 1 1
16 1 5 1 1
17 2 6 1 1
18 Minns inte 1 4 1 1
19 1 5 1 1
20 1 6 1 1
21 1 4 1 1
22 Notar 1 5 1 1
23 Erik Olsson För dyrt 2 6 1 1
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10.4 Svarsmatris Mäklarfirman Grönberg AB
Resp Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Fråga 8
1 2 6 6 3 6 6 2
2 69 1 6 6 5 6 6 5
3 76 1 6 6 6 6 6 4
4 1 5 5 5 6 6 4
5 1 4 4 1 5 5 1
6 50 2 2 5 2 5 5 2
7 2 4 6 5 6 6 1
8 1 1 6 3 6 6 1
9 1 4 4 3 5 5 2
10 1 5 6 5 5 6 1
11 1 5 6 3 6 6 1
12 57 1 2 5 6 6 1
13 79 2 1 6 6 6 6 1
14 84 2 1 5 1 5 5 1
15 2 6 6 6 6 6 4
16 59 2 6 6 4 6 6 2
17 2 6 6 4 6 6 1
18 2 6 6 5 5 1
19 68 2 6 6 6 6 6 1
20 45 1 5 6 4 6 6 3
21 61 2 6 6 6 5 6 5
22 55 1 5 5 6 5 6 4
23 2 6 6 6 6 6 3
24 35 2 5 6 6 6 6 1
25 53 1 2 6 3 6 6 3

Resp Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Fråga 15 Fråga 16
1 4 6 5 6 5 5 5 3
2 6 6 5 4 2 4 5 6
3 6 6 6 4 3 5 2 6
4 5 5 5 5 2 3 6 5
5 4 5 5 5 4 5 6 6
6 5 5 5 5 5 5 5 5
7 4 6 4 4 4 5 4 4
8 6 6 6 6 1 6 6 3
9 5 5 4 2 3 5 5 2
10 6 6 6 5 4 5 5 3
11 5 6 6+ 2 4 5 6 3
12 5 6 6 4 2 5 5 5
13 6 6 6 1 6 6 6 6
14 5 6 6 4 4 4 4 4
15 6 6 6 6 4 6 6 4
16 6 6 6 3 4 5 5 4
17 6 6 6 4 4 4 4 5
18 6 6 6 5 5 6 6 6
19 6 6 6 6 1 6 6 6
20 5 5 5 4 3 3 2 5
21 6 6 5 4 4 4 4 6
22 6 5 5 5 3 4 4 5
23 6 6 6 5 4 5 6 3
24 6 6 5 4 4 4 3 5
25 6 6 5 4 4 5 4 5
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Resp
Fråga 
17

Fråga 
18 Fråga 19 Fråga 20

Fråga 
21

Fråga 
22

Fråga 
23

1 4 6 / 3 1 2 2
2 6 5 / 1 2 2
3 6 6 / 7 2 1
4 5 5 / 1 2 1
5 5 3 / 3 1 2 1
6 5 5 / 4, Grönberg är en välkänd lokal mäklare 1 2 1

7 4 4 /

1 Köpte vår nuvarande bostad via Grönberg och 
blev väldigt nöjda, kändes därför tryggt att sälja via 
dem 1 2 2

8 6 6 / 3 2 1
9 5 4 / 1 2 2
10 6 6 / 4 1 2
11 5 5 / 7 2 /
12 6 6 / 3, 6 2 5 2
13 6 6 / 1 2 2
14 6 6 / 3, 4, 10 - informationsblad från grönberg 1 5 1

15 6 6

Mäklaren duktig 
på att ta bilder, 
6

3, 8, 10 - visste Grönberg var seriös, bra nnonser 
och bilder 1 2 1

16 6 6 / 9 1 1 1

17 6 6
Att mäklaren är 
engegerad - 6 6 2 1

18 6 6 / 8 1 2 2

19 6 6

Nogrannhet 
med alla 
papper - 6 8 1 1 1

20 6 6
Besikning av 
bostaden,6 8 2 2

21 5 5 / 1 2 2
22 6 5 / 10, Reklamblad 1 3 1
23 5 6 / 6 2 2
24 6 6 / 4 1 1 2
25 6 4 / 10, personlig kontakt 2 1
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Resp Fråga 24 Fråga 25
Fråga 
26

Fråga 
27

Fråga 
28

Fråga 
29

1 1 5 1 1
2 2 6 1 1
3 Husman Hagberg / 2 3 1 1
4 / / 1 6 1 1
5 kommer ej ihåg sålde i annat område 1 5 1 1

6 Bjurfors
valde Grönberg för den är mer lokalt förankrad i 
Huddinge 1 5 1 1

7 1 6 1 1
8 Skandiamäklarna ångrar att jag inte gjorde det igen 2 1 2 2
9 1 5 1 1
10 1 6 1 1
11 1 6 1 1
12 / / 1 6 1 1
13 / / 1 6 1 1

14
Bromma Villadepå, 
Olle Haglund (1997)

Dels bor i annat område dels var inte helt nöjda 
med mäklarens agerande efter slutförd försäljning 2

15
Ullbrings (30 år 
sedan)

jag visste att grönberg var seriös, har allt i samma 
paket, besiktning,städning,försäljning 1 6 1 1

16

Svensk 
fastighetsförmedling, 
Ullbrings Grönberg bäst i huddinge 1 6 1 1

17 Husman Hagberg På grund av rekommendation av bank 2 6 1 1
18 / / 1 6 1 1
19 Första sparbanken Fick aldrig den hjälp som de ville 2 4 1 1
20 1 6 1 1
21 2 5 1 1
22 Notar Flyttat från området 1 5 1 1
23 1 6 1 1
24 1 1 1
25 Husman Hagberg pga kontakter 1 5 1 1


