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1. INLEDNING 

Det här kapitlet inleds med en övergripande bakgrund som följs av vår problemformulering. 

Därefter presenteras studiens syfte och våra forskningsfrågor för att sedan avslutas med 

avgränsningen. 

 

Eftersom vi författare har ett stort intresse för utvecklingen kring sociala medier och 

marknadsföring, kände vi att ämnet ifråga passade oss mycket bra. På grund av vår insyn i 

fastighetsdistributörsbranschen tyckte vi vidare att ämnet var högst lämpligt att applicera 

på Facebook och undersöka i vår uppsats. Fastighetsdistributörsbranschen är en bransch 

som enligt vår uppfattning många inte förknippar som aktiva på Facebook, men där vi 

faktiskt kan se ett flertal svenska organisationer redan använda det. Vi tror att 

fastighetsdistributörer kan dra stora fördelar av att kommunicera med kunderna via 

Facebook och därför känner vi ett stort intresse till att undersöka området djupare. 

 

1. 1 Problembakgrund 

1.1.1 Traditionell marknadsföring 

Innan internets uppkomst användes mer traditionella marknadsföringsmetoder som tv, olika 

former av tidningar, direktreklam via post och telefoni, planscher och radio som de primära 

marknadsföringskanalerna.1 Ett problem som följer dessa marknadsföringsmetoder är att de 

bygger på en envägskommunikation med konsumenten, vilket medför att organisationen 

går miste om direktfeedback från dessa. En envägskommunikation innebär i korthet här att 

organisationen trycker på information i form av marknadsföring till kunden, utan att denna 

ger tillbaka någon direktrespons med information och input i form av feedback. 

Informationen, eller feedbacken, som organisationen får ut av konsumenten kan ha en 

enorm vikt för dessa då den har förmågan att belysa kritiska faktorer såsom styrkor och 

                                                      
1
 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 54 
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svagheter för en produkt, tjänst eller ett varumärke. 2
 

 

För att organisationen ska kunna få tillbaka feedback ifrån konsumenterna utifrån de 

traditionella marknadsföringsmetoderna, kan de kontakta dem genom till exempel att ringa 

upp dem via telefon, skicka postformulär och/eller använda sig utav enkätstudier.3 Vidare 

problem som medföljer de traditionella metoderna är att de både är ekonomiskt 

kostsamma och tidsineffektiva för organisationen att använda sig utav relativt de som finns 

att tillgå via internet.4 

 

1.1.2 Internets framkomst 

Med hjälp av internet kan organisationen idag nå en betydligt bredare massa av 

konsumenter samtidigt som det bidragit med ett större utbud av marknadsföringskanaler. 

Det har vidare medfört en högre grad av interaktion och individualisering för 

konsumenterna.5 Internet har gjort det möjligt att sprida information betydligt effektivare 

än innan och “Word of Mouth” har tagits till en ny nivå. 

 

Samtidigt har människor generellt sätt tröttnat på den traditionella marknadsföringen och 

blivit väldigt duktiga på att blockera och filtrera bort mycket av denna. Detta har öppnat upp 

för en tvåvägskommunikation mellan organisationen och konsumenten vilket förenklar, 

effektiviserar samt drar ned kostnaderna för de organisationer som drar nytta av dessa 

kanaler, tillskillnad från den traditionella envägskommunikationen.6 En 

tvåvägskommunikation definierar vi som en process där informationsutbytet och 

interaktionen sker åt båda hållen mellan organisationen och konsumenterna. 

 

                                                      
2
 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 89 

3
 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 166 

4
 Internet Marketing 2nd edition, Chaffey et al. s. 317 

5
 Inboud marketing, Halligan och Shah 2010, s. 21  

6
 Inbound marketing, Halligan och Shah 2010, s. 6, 21 
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1.1.3 Användning av sociala medier 

Under de senaste åren har flera ledande organisationer inom olika branscher börjat 

använda sociala medier för att på olika sätt nå ut till nya och befintliga kunder. Det som 

skrivs och sägs om organisationer på Internet har idag blivit viktigare än hur organisationer 

faktiskt nyttjar sin marknadsföring. Med tanke på den vikt som konsumenternas åsikter 

medför bör därför också hanteringen utav varumärket på Internet ses som vital för de 

organisationer som verkligen vill lyckas. 

 

1.1.4 Användandet av Facebook 

Med hjälp av facebook kan organisationer använda den tvåvägskommunikation vi belyst 

ovan. Tjänsten möjliggör för företagen att båda kunna nyttja marknadsföring som baseras 

på “push” och “pull”. Det vill säga, metoder som antingen trycks på kunden via 

direktmarknadsföring samt metoder som får kunden att själv dra in och söka upp 

informationen om organisationen.  

 

Betydelsen som de sociala medierna har medfört för organisationer och 

marknadsföringsmetoderna idag, har fått ett sådant stort genombrott att hanteringen och 

användningen utav dessa idag bör ses som, samt vara en del utav marknadsföringsmixen.7 

Vidare har Facebook försökt överbrygga det gap som funnits mellan organisationen och 

målgrupperna. Det vill säga, Facebook har försökt att göra att organisationer såväl som 

konsumenter på ett betydligt effektivare sätt kan nå och interagera med varandra, än vad 

som tidigare varit möjligt genom den traditionella marknadsföringen.8 

 

Med allt detta sagt finns det många goda skäl för organisationer idag att ständigt hålla sig 

uppdaterade vad gäller effektiv marknadsföring och varumärkeshantering. 

 

 

 

                                                      
7
 Sociala Media Metrics, Jim Sterne 2010 

8
 Macmillan Publishers Ltd. 1350-23IX  Journal of Brand Management  2011, Social media in branding, s.689 
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1.2 Problemdiskussion 

Facebook och andra sociala mediers roll blir allt större i takt med att fler människor ansluter 

sig och utnyttjar dessa kanaler för att kommunicera med vänner och i många fall även 

organisationer. Konkurrensen är idag hårdare än någonsin och organisationer som har svårt 

att differentiera sig med sina produkter eller tjänster, måste istället se till att nå ut till 

potentiella kunder för att skapa en stark relation till dessa så att organisationens 

konkurrenskraft kan optimeras. Detta har gjort att organisationer tvingats anpassa sig i allt 

högre grad och idag räcker det inte med att enbart synas med hjälp av traditionella 

marknadsföringsmetoder. Istället bör dessa metoder fördelaktigen kompletteras med en 

Facebook-profil, ett Twitterkonto och/eller en blogg för att hamna i skuggan av 

konkurrenterna. Även om detta kan vara resurskrävande för organisationen att upprätthålla 

samt underhålla, kan det också medföra många positiva aspekter eftersom det hjälper dem 

att skapa interaktion med potentiella kunder. Detta eftersom privatpersoner såväl som 

organisationer kan nyttja sociala medier. 

 

En alternativ marknadsföringsmetod som finns att tillgå är just att använda sig utav 

Facebook. De problem inom fastighetsdistributörsbranschen som vi är intresserade av att 

undersöka, är dels förmågan för dessa att kunna positionera sig på rätt sätt på facebook för 

att hitta lämpliga kunder, dels vilka möjligheter och risker som finns med att marknadsföra 

sig genom facebook.  

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att utifrån ett marknadsföringsperspektiv analysera och 

utvärdera hur fastighetsdistributörer kan använda sig av Facebook för att stärka sitt 

varumärke. 
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1.4 Frågeställningar 

 Hur använder fastighetsdistributören sig utav Facebook för att positionera sig? 

 Vilka risker och möjligheter upplever fastighetsdistributören med att marknadsföra 

sig genom Facebook? 

 Vad värdesätter konsumenter när de ska söka bostad? 

 

1.5 Avgränsning 

På grund av fastighetsbranschens omfattning har vi valt att avgränsa vår studie, utifrån ett 

företagsperspektiv samt ett kundperspektiv, till en fastighetsdistributör i Stockholm som 

enbart hyr ut hyresrätter. Vi har sedan valt att ytterligare avgränsa studien genom att 

enbart studera den sociala mediekanalen Facebook. 
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2. METOD  

I det här kapitlet går vi igenom de valda metoderna, motiven bakom valen samt en 

redogörelse av tillförlitligheten och giltigheten för undersökningen. 

 

2.1 Val av metod 

I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån en induktiv forskningsansats där vi använt dels 

en kvalitativ, dels en kvantitativ datainsamlingsmetod. 

 

Den kvalitativa metoden syftar till att samla in data utifrån ett företagsperspektiv. Här har vi 

gjort en intervju med en fastighetsdistributör som använder sociala medier för att hyra ut 

hyresrätter till konsumenter. Själva intervjun genomfördes systematiskt med hjälp av frågor 

som var förberedda sedan innan och som baserades på vår frågeställning. Frågorna som 

ställdes var sådana som hjälpte oss att framförallt få en inblick i hur organisationen arbetar 

med Facebook samt bakgrunden till detta, vilka möjligheter och hot de ser med att nyttja 

Facebook, hur de ser på sina konkurrenter och i vilken utsträckning de styrs av 

konkurrenternas agerande. Dessa och de andra frågorna som vi ställde finns bifogade under 

avsnittet ”bilagor”. 

 

Den kvantitativa metoden har vi använt för att samla in data utifrån ett 

konsumentperspektiv. För att göra detta har vi med hjälp av Google docs lagt ut en 

enkätstudie på internet, där en mängd konsumenter har fått svara på ett par frågor som 

berör vad de värdesätter vid sökandet och väljandet av en ny bostad. Enkäten var tillgänglig 

i totalt fem dagar och urvalet baserades på ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval där vi 

la ut enkäten bland våra egna Facebookvänner, på Hemnet’s Facebook-sida samt 

SweClockers9 internetforum. Frågorna, som rangordnades på en skala 1-5, baserades likt 

den kvalitativa intervjun på vår frågeställning, med frågor som försöker besvara hur starkt 

de värdesätter olika delar som berör väljandet av en ny bostad. Enkäten finns bifogad i sin 

fulla form under avsnittet ”bilagor”. 

 

                                                      
9
 http://www.sweclockers.com 
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Utifrån vår egen framforskade data i form av den kvalitativa intervjun och den kvantitativa 

enkätstudien, ska vi försöka binda ihop denna med våra redovisade teorier och modeller för 

att kunna sammanställa ett resultat. 

 

2.2 Motiv för val av metod 

Motivet med att använda två olika metoder och två olika perspektiv, är att försöka höja 

studiens reliabilitet och validitet. Eftersom vi både ser på vilka metoder och värderingar en 

fastighetsdistributör använder samt vad konsumenterna faktiskt värdesätter, ger det 

förhoppningsvis studien två viktiga perspektiv med data som kan hjälpa oss att besvara vår 

frågeställning. Vidare vill vi också jämföra fastighetsdistributörens och konsumenternas 

värderingar med varandra, för att se vilka likheter respektive skillnader som finns. 

 

Syftet med att använda en intervju med en fastighetsdistributör är att få ut mer kvalitativ 

data, än om vi hade använt en kvantitativ metod till företagsperspektivet. Med den 

kvalitativa metoden hoppas vi kunna se mera utförligt se hur fastighetsdistributören 

arbetar, vad denne använder för typ av metoder, vad som fungerat, samt dennes 

värderingar vid marknadsföringen. Därför valde vi att ställa frågor som ger oss en bred bild 

av hur organisationen arbetar med Facebook, men även för att gå in djupare i detaljer för 

att få förståelse och kunna analysera resultatet mer djupgående. Vi tror detta hade varit 

svårare att se med en kvantitativ metod. 

 

Att vi däremot valde att göra en enkätstudie utifrån konsumentperspektivet, beror 

framförallt på att vi här värdesatte kvantiteten framför kvaliteten. Med en kvantitativ 

undersökning baserat på ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval, hoppas vi kunna skapa 

en generalisering av vad konsumenterna dels värdesätter, dels har för preferenser vid 

sökandet och väljandet efter en ny bostad. Syftet med att vi valde att lägga ut vår enkät 

bland våra Facebookvänner och på Hemnet’s Facebook-sida samt Sweclockers forum, var 

att få en blandad massa av respondenter och för att försöka samla så mycket data som 

möjligt ifrån dessa. 
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Slutligen valde vi att koppla befintliga teorier kring stärkandet av varumärket till våra egna 

data under slutsatser, för att försöka höja studiens totala reliabilitet och validitet. 

 

2.3 Reliabilitet 

 

Till en början hade vi till avsikt att intervjua två olika fastighetsdistributörer från olika 

organisationer. Men då den andre inte hade möjlighet att delta, fick vi nöja oss med endast 

en kvalitativ intervju. Om vi däremot hade använt oss utav två intervjuer, tror vi att studiens 

reliabilitet kunnat höjas ytterligare. Det hade kunnat ge studien två oberoende 

företagsperspektiv som kompletterade varandra. Vidare var intervjufrågorna bestämda på 

förhand vilket medför en risk med att resultatet kan ha påverkats i en viss riktning, jämfört 

med om vi hade använt oss utav andra frågor. Men sett till det stora hela, bedömer vi ändå 

att en kvalitativ intervju är tillräckligt för att godkänna studiens reliabilitet av ett flertal skäl. 

Den kvalitativa intervjun genomfördes med en fastighetsdistributör som sedan 2011 

medverkat i att hyra ut hyresrätter via Facebook. Organisationen har sedan dess dels lyckats 

hyra ut samtliga 23 utannonserade lägenheter på Facebook, dels har de i skrivandets stund 

725 medlemmar som tryckt ”Gilla” på deras sida där antalet kontinuerligt fortsätter att öka. 

Utifrån detta menar vi att organisationen ifråga, är en av de mest erfarna inom området 

hittills i Sverige med att hyra ut hyresrätter via Facebook. Vidare anser vi också att denna 

fastighetsdistributör enligt egna observationer har en välfungerande Facebooksida då den 

tycks fungera väl baserat på antalet som gillar sidan, samt antalet lägenheter som faktiskt 

hyrts ut. 

 

Den kvantitativa enkätstudiens urval baserades på ett bekvämlighetsurval och ett 

snöbollsurval, där 76 stycken unika konsumenter medverkade. Den yngsta respondenten var 

17 år, medan den äldsta var 61 år. Genomsnittsåldern bland respondenterna var 25,6 år, där 

54 stycken var män och 22 stycken kvinnor. De totalt nio frågorna i enkäten var 

förutbestämda, där de huvudsakliga frågorna kunde skattas på en skala 1-5. Detta medför 

dock en risk att vi kan ha missat att ställa vissa frågor som kunde ha påverkat vårt resultats 

riktning. Däremot anser vi att enkätstudiens reliabilitet var god eftersom frågorna enbart 

baserades på konsumenternas preferenser, vilket vi menar medför att en upprepande 
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studie bör ge ungefär samma resultat om denna oxå undersöker konsumenterspreferenser 

vid väljandet av en ny bostad. 

 

Utifrån det ovanstående bedömer vi i det stora hela studiens reliabilitet som god. Studien 

fångar i sin helhet dels ett företagsperspektiv, dels ett konsumentperspektiv. Dessa två 

anser vi ger två oberoende perspektiv som kompletterar varandra väl med viktig 

information.  

 

2.4 Validitet 

 

Vi hade till avsikt att fånga både företagsperspektivet och konsumentperspektivet av den 

anledningen att vi finner de högst relevanta för vår frågeställning. Detta ger dels ett 

perspektiv som förklarar hur en befintlig fastighetsdistributörsorganisation som nyttjar 

Facebook jobbar rent strategiskt, dels ett perspektiv om hur och vad konsumenterna 

värderar vid sökandet efter en ny bostad. Tillsammans bildar perspektiven enligt vår 

bedömning ett underlag av perspektiv som kan komplettera varandra väl. Däremot kan det 

finnas vissa frågor som vi missat att ställa ur bägge perspektiven, som hade kunnat höja 

validiteten ytterligare.  

 

Studiens frågeställning baserades på totalt tre olika frågor, två ur företagsperspektivet samt 

en ur konsumentperspektivet. Frågorna anser vi vara högst relevanta för vardera perspektiv. 

Då samtliga tre frågor enligt vår bedömning besvarades väl, bedömer vi validiteten i sin 

helhet som god av ett flertal skäl. För det första kunde frågorna kring företagsperspektivet 

besvaras utförligt då informanten enligt vår bedömning hade goda kunskaper och 

erfarenheter inom ämnet ifråga, sedan han jobbat med uthyrning av hyresrätter via 

Facebook sedan 2011. För det andra besvarades vår enkätstudie av totalt 76 unika 

respondenterna där samtliga svarade på enkätens alla frågor. Syftet med studien var att 

undersöka hur en fastighetsdistributör kan stärka sitt varumärke genom nyttjandet av 

Facebook. Detta menar vi att våra tre frågor ur frågeställningen besvarade väl då samtliga 

gav flera viktiga inputs under vardera del som vi under analysen och slutsatsen kunde 

koppla till vår teoridel. Därför bedömer vi i det stora hela studiens validitet som god.  
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3. TEORI 

I detta kapitel definierar vi betydelsen av de olika begreppen som förekommer i studien. 

Vidare går vi igenom alla de teorier som är utav relevans för att läsaren lättare ska kunna 

följa den röda tråden. Kapitlet avslutas med en teoretisk syntes där de olika teorierna knyts 

samman. 

 

3.1 Definition av begrepp 

3.1.1 Sociala medier 

Enligt Avantime räknas bland annat bloggar som “Metrobloggen” och “Blogg.se”, 

mikrobloggar som “Twitter”, användargenererande innehållssajter som “YouTube, och 

“Wikipedia”, samt sociala nätverkscommunities som “Facebook” och “MySpace” som olika 

former av sociala medier. De menar också på att fenomenet som sådant är nära besläktat 

med marknadsföringsformen “word of mouth”.10 Sociala medietjänster har som gemensamt 

med varandra att de möjliggör för dess användare att kunna skapa kontaktnät, dela och 

sprida information samt att aktivt kunna delta i olika aktiviteter med andra medlemmar.11 

 

En studie som gjorts kring sociala medier genom att studera olika organisationer, visar på att 

dess fördelar inom marknadsföring framförallt ligger i ökad exponering, ökad trafik och 

förbättrad sökrankning för varumärket, samt att det ökar chansen för nya affärsrelationer. 

Studien visar också på att hela 98 % av de frågade organisationerna redan använder sociala 

medier i någon mån för att kunna ta del av dess fördelar.12 

 

3.1.2 Facebook 

På Facebook kan personer skapa en egen profil medan olika former av organisationer, 

kändisar och musikband har möjligheten att skapa sin egen sida. Med hjälp av profilerna och 

sidorna kan användarna bland annat kommunicera och interagera med varandra på olika 

                                                      
10

 http://www.avantime.se/internetmarknadsforing/sociala-medier/ 
11

 Sociala Medier – En lathund, Lena Carlsson, 2010, s.14 
12

 http://www.scribd.com/doc/56072332/Social-Media-Marketing-Report-2011#archive s. 16 
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sätt, bilda relationer med andra användare, samt uppdatera och ta del av nyhetshändelser 

och olika evenemang. Profilerna och sidorna kan skräddarsys av användaren själv för att 

skapa en personligt anpassad sida efter eget önskemål.13 Facebooks egna mål är att ge 

människor makten till att dela information och göra världen mer öppen och sammanlänkad. 

Tjänsten som sådan grundades år 2004 av Mark Zuckerberg14 och i skrivandets stund 

beräknas antalet användare upp till hela 901 miljoner.15 

 

Facebook har på nya sätt möjliggjort för konsumenterna att kunna identifiera de 

varumärken som de intresserar sig för. Tack vare detta kan nu såväl konsumenter som 

varumärken använda sig av en tvåvägskommunikation mellan varandra för att dela 

information och åsikter, samt för att kunna ge feedback emellan dessa två. Varumärken som 

nyttjar sociala medier blir allt mer intresserade av denna möjlighet för att kunna anpassa sin 

marknadsföring efter kunderna i allt högre grad. 

 

Vidare har Facebook tagit fram innovativa lösningar som kan användas av konsumenterna 

för att sprida information kring varumärkena vänner emellan. Detta är en form av viral 

marknadsföring. Genom dessa två ovan beskrivna metoder kan nåbarheten och 

exponeringen för varumärkena öka.16 

 

3.1.3 Fastighetsdistributör 

I denna uppsats refererar vi begreppet fastighetsdistributör till ett svenskregistrerat företag 

under namnet Botkyrkabyggen som hyr ut hyresrätter till privatkunder i södra Stockholm via 

facebook. En hyresrätt innebär i det här fallet att en bostadslägenhet hyrs ut enligt ett 

överenskommet kontrakt. Tjänsten som fastighetsdistributören använder för att hyra ut 

hyresrätter via facebook heter ”KompisBo”. 

 

Fastighetsdistributörens huvudsakliga uppdrag är att sammanlänka hyresrätten med kunden 

                                                      
13

 http://www.facebook.com/help/?faq=174987089221178 
14

 http://www.facebook.com/facebook/info 
15

 http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2403410,00.asp 
16

 Journal of advertising research, Mars 2012, “The Power of Like” s.41 
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som ska hyra denna. Distributören marknadsför lägenheten bland potentiella kunder och 

sköter även den administrativa delen på facebook. Den administrativa delen handlar om att 

utifrån intresserade kunder till hyresrätten och enligt distributörens villkor och regler, välja 

ut lämpliga kunder och se till att dessa får rätten till att hyra lägenheterna.  

Fastighetsdistributören lägger också upp relevant information på deras facebook sida i form 

av nyheter och andra uppdateringar för både potentiella och befintliga kunder. 

 

3.1.4 Stärka varumärket 

Att stärka ett varumärke kan ha en mängd olika betydelser beroende på bland annat 

kontext och vem du frågar. För att belysa dessa skillnader i fråga om begreppsdefiniton 

hänvisar vi till det Aaker och McLoughlin skriver i sin bok “Strategic Market Management” 

om “Brand Equity”. Begreppet behandlar de tillgångar som ett varumärke för med sig 

utifrån bland annat dess namn, symbol och värde. De faktorer som ingår i deras syn på 

varumärkesbyggandet är hur väl kunden känner till varumärket, hur lojal en kund är 

jämtemot varumärket, vad kunden associerar med varumärket, samt kundens upplevda 

kvalitet utifrån varumärket.17 

 

Vi kommer i denna uppsats att fokusera på begreppet stärka varumärket utifrån hur en 

fastighetsdistributör kan öka antalet konsumenter som känner till varumärket och antalet 

betalande kunder. 

 

3.1.5 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett brett och omfattande ämne som kan involvera alla de aktiviteter som 

en vinstdrivande eller icke-vinstdrivande organisation utför på marknaden. Enligt Kotler och 

Levy finns det inga organisationer som kan undvika marknadsföring, utan valet handlar 

snarare om huruvida denna skall göras på ett bra eller dåligt sätt.18 Marknadsföring kan 

även handla om att identifiera och tillfredsställa människans och samhällets olika behov. Ett 

exempel på detta är internettjänsten “eBay” som upptäckte att människor hade ett behov 

                                                      
17

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 174 
18

 Marketing Theory, Hunt 2008, s.8) 
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av att lokalisera specifika produkter och även att sälja sina befintliga varor. Utifrån denna 

upptäckt lanserades “eBay” som en auktionsplats på internet för att täcka dessa behov.19 

 

“Marketing staff” av “Ohio State University” definierade år 1965 sin ståndpunkt för 

marknadsföring enligt följande citat: 

 

“The process in a society by which the demand structure for 

economic goods and services is anticipated or enlarged and 

satisfied through the conception, promotion, exchange and 

physical distribution of goods and services.”20 

 

Utifrån det vi diskuterat ovan samt sett till det ovanstående citatet, verkar det inte finnas 

någon självklar definition på marknadsföring. Snarare hör begreppet som sådant ihop med 

en mängd olika faktorer som inte enbart behöver röra vinstdrivande organisationer. 

 

I denna uppsats talar vi om begreppet marknadsföring utifrån en snävare vinkel som belyser 

de aktiviteter som vinstdrivande organisationer nyttjar i syfte att öka distributionen, 

försäljningen, medvetenheten, antal kunder och för att stärka varumärket. 

 

3.3 Relevant teoribildning 

3.3.1 SWOT Analys 

SWOT är en strukturerad analysmodell som använts för att utvärdera den strategiska 

positionen som en organisation har på marknaden. Namnet SWOT är en förkortning för 

“Strength, Weakness, Opportunities, Threats”. Modellen består i huvudsak dels av de 

                                                      
19

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 44 
20

 Journal of Marketing 1965, “Statement of Marketing Philosophy”, s.43-44 
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identifierade styrkor och svagheter som är de interna faktorerna vilka går att påverka, dels 

möjligheter och hot som är de externa faktorerna vilka inte går att påverka.21 

Källa: Principles & Practice of Marketing 3rd Ed, David Jobber, 2001, s.42 

 

 3.3.1.1 Interna faktorer - Styrkor och svagheter 

Styrkor och svagheter är dem interna faktorerna i analysen som avspeglar det som 

organisationen gör bra samt vad de behöver förbättra. Det är alltså enbart den interna 

miljön som ska analyseras och utvärderas för att ställas i relation till konkurrenternas styrkor 

och svagheter. Omvärldsfaktorer som ligger utanför organisationens och konkurrenternas 

påverkan ska inte beaktas inom den interna analysdelen. 

 

Styrkorna som exploateras kan vara både absoluta i den mån att de är begränsade till den 

interna organisationen, samt relativa i den mån att man placerar de i relation till 

konkurrenternas styrkor. När man utvärderar styrkor och svagheter ska endast de faktorer 

som anses vara relevanta för konsumenten beaktas.  

 

                                                      
21

 Principles & Practice of Marketing 3rd Ed, David Jobber, 2001, s.42 
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 3.3.1.2 Externa faktorer - Möjligheter och hot 

Möjligheter och hot är de externa faktorerna i analysen som visar på hur stora respektive 

små organisationens chanser är till att tjäna pengar. Möjligheter är de som kan utnyttjas för 

att med stor sannolikhet göra vinster på,22 medan hot är riskerna och de som kan medverka 

till att organisationen gör lägre vinster eller försämrar försäljningen.23 Möjligheterna kan se 

väldigt olika ut och det gäller att kunna identifiera vilka dessa är. Ett exempel på en 

möjlighet kan vara att se möjligheten till att bli effektivare och snabbare än konkurrenterna 

på att leverera en tjänst eller produkt. För att utvärdera möjligheterna kan organisationen 

använda en fyrcellig marknadsmöjlighetsmatris. 

 

Källa: Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 90 

I denna analysmodell placerar man in möjligheten för att kunna avgöra hur stor chans den 

har att lyckas samt hur attraktiv den är på marknaden, för att sedan avgöra hur betydelsefull 

denna är.  

 

                                                      
22

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 90 
23

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 91 
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Källa: Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 91 

Hot kännetecknas av ogynnsamma trender eller utvecklingar för organisationen som skulle 

leda till lägre vinster och på något vis skada dem. Ett starkt hot för en organisation kan vara 

att konkurrenterna blir betydligt bättre än dem på någon avgörande front. För att utvärdera 

hoten kan man likt möjligheterna, använda en fyrcellig marknadshotsmatris. 

Här ställs sannolikheten i att hotet inträffar mot hotets allvarlighet.24 Utifrån detta kan man 

sedan avgöra om man bör ta fram en osäkerhetsplan, eller om hotet helt enkelt kan 

ignoreras.25 

 

3.3.2 Källor till Brand Equity 

 

“Brand equity as a strategic option puts the creation of brand 

equity, or the building of strong brands, to the fore.”26 

 

“Brand equity” är enligt Aaker och McLoughlin ett samlingsbegrepp för den uppsättning av 

tillgångar och skyldigheter som finns kopplade till varumärkets namn och symbol, som 

                                                      
24

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 91 
25

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 92 
26

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 174 



 

S
id

a
1

7
 

antingen adderar eller subtraherar värdet på en produkt eller tjänst. Ett varumärke påverkar 

med andra ord det totala värdet utav en vara. Varumärket medför att konsumenter kan ges 

klara förväntningar och vetenskap av vad som kommer att levereras vid ett köp av en viss 

vara, samtidigt som den som innehar produkten eller tjänsten kan känna sig nöjd över att 

äga en vara av ett visst varumärke.27 

 

Källa: Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 174 

 

 3.3.2.1 Varumärkesmedvetenhet 

Ett varumärkes medvetenhet hänvisar till de styrkor som konsumenten memorerat kring 

varumärket. Detta kan medföra att konsumenten både väljer att köpa en viss vara på grund 

av dess varumärke, samt att en relation mellan varumärket och konsumenten kan skapas.28 

Igenkännligheten hos ett varumärke spelar ofta en viktig roll vid beslutet om att köpa en 

vara, och detta kan många gånger hjälpa konsumenten vid beslutet om att köpa en viss 

produkt eller tjänst. Varumärken med hög medvetenhet hos konsumenterna tenderar att 

                                                      
27

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 174 
28

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 174 
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vara sådana som gillas, samtidigt som de också ofta säljer bra.29 Därför är det av stor 

betydelse att skapa god medvetenhet hos konsumenterna. 

 

 3.3.2.2 Uppfattad kvalité 

Kvalitén är ofta en viktig faktor som konsumenten har i åtanke när denna ska välja en viss 

vara. Kvalitén är också ett sätt för ett varumärke att differensera sig ifrån konkurrenterna. 

Vad som definierar god respektive dålig kvalité varierar helt beroende på konsumenten och 

varan ifråga. Kvalité kan innebära god tillförlitlighet till varumärket, överlägsen prestanda 

eller avancerad och differentierad teknologi jämfört mot de konkurrerande produkterna. 

Vidare kan ett varumärke med starkt uppfattad kvalité medföra att det blir lättare att sälja 

andra liknande produkter inom samma marknad, så kallade “line-extensions”.30 

 

 3.3.2.3 Varumärkesassociationer 

Det som en kund associerar med ett varumärke är av stor betydelse eftersom det hjälper 

konsumenten att minnas detta lättare. Vad konsumenten associerar med ett varumärke kan 

egentligen vara vad som helst.31 För L’Oréal’s konsumenter skulle det kunna vara deras väl 

marknadsförda citat “Because I’m worth it”, medan det för Carlsberg’s konsumenter kan 

vara den härliga associationen till fotboll. Beroende på konsumenternas associationer till 

varumärket, kan det likt uppfattad kvalité hjälpa ett varumärke att ta sig in på nya områden 

och marknader. I dessa fall hjälper det ofta att skapa ett varumärke med väldigt breda 

associationer, för att inte låsas fast inom en viss marknad eller område. 

 

 3.3.2.4 Varumärkeslojalitet 

Varumärkets lojalitet relaterar till hur förpliktigad en kund är att återkomma som köpare av 

ett varumärkes varor. Ett varumärke som innehar en lojal kundbas är också mer immun mot 

att nyetablerare tar sig in på marknaden och konkurrerar med dessa. Vidare har man 

                                                      
29

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 175 
30

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 176 
31

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 176 
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estimerat att kostnaden för att binda en ny kund, kostar sex gånger så mycket som att 

behålla en redan lojal kund.32 En av de viktigaste aspekterna som en lojal kund medför är att 

denna ofta marknadsför varumärket vidare till andra konsumenter. Det vill säga, den ”Word 

of Mouth” effekt som en lojal kund kan skapa. 

 

3.3.3 Att bygga Brand Equity 

Ur ett marknadsföringsperspektiv finns det enligt Kotler och Keller tre huvudgrupper av 

aktiviteter som en organisation kan arbeta med för att bygga ett starkare varumärke. Dessa 

presenteras nedan. 

 

1) De initiala valen som representerar och bygger upp varumärket kan bland annat vara 

varumärkesnamn, logotyp, domännamn, symboler, slogans, förpackningar och 

personer. Dessa delar är grundstenarna för varumärkesbyggandet och de är 

avgörande för de känslor och associationer som människor kommer att knyta till 

varumärket. Därför är det viktigt att positionera sig rätt med hjälp av dessa och se till 

att omarbeta delar av dem i de fall då dem inte längre representerar organisationens 

förnyade vision. 

 

2) Produkterna och tjänsterna som organisationen erbjuder samt alla tillhörande 

marknadsföringskampanjer hjälper till att ytterligare stärka varumärket och 

lojaliteten hos kunderna, förutsatt att den uppfattade kvalitén är högre än det 

utsatta priset. 

 

3) Associationer som indirekt överförs till varumärket genom att länka samman 

varumärket med en person, plats eller sak kan ha en avgörande betydelse på hur 

varumärket uppfattas.33 

                                                      
32

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 177 
33

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 285-287 
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Källa: Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 286 

 3.3.3.1 Välja varumärkesfaktorer 

Varumärkesfaktorer är alla de faktorer som är kopplade till varumärket. Dessa differentierar 

varumärket gentemot konkurrenterna på marknaden och skapar associationer samt inger 

en “känsla”. Man bör välja ett namn som är lätt att uttala och komma ihåg men som 

samtidigt har en bakomliggande innebörd. Detta ackompanjeras med fördel tillsammans 

med en kraftfull slogan och en unik logotyp.34 

 

Brand building criteria 

 Minnesvärd - Hur pass lätt konsumenten minns varumärket och känner igen det. 

Kortare namn är lättare att memorera. 

 Meningsfull - Hur trovärdig och relevant är varumärket för sin marknadskategori. 

 Omtyckt - Hur estetiskt tilltalande är varumärket. 

 

Brand defensive criteria 

                                                      
34

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 286 
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 Transfererbar - Det är fördelaktigt att inte begränsa varumärket till en kategori av 

produkter eller geografiskt område genom att välja “rätt” namn och logotyp. 

 Anpassningsbar - Hur anpassningsbar och förändringsbar varumärket är. 

 Skyddbar - Hur pass skyddbart är varumärket i rättslig mening. Ett unikt namn som 

inte förekommer i det vardagliga språket tillsammans med en unik logotyp är lättare 

att skydda.35 

 

 3.3.3.2 Designa de Holistiska Marknadsaktiviteterna 

De holistiska marknadsaktiviteterna bygger på att varumärken inte enbart byggs upp genom 

traditionell marknadsföring. Idag gäller det istället att hantera en mängd olika 

marknadsföringsmetoder utöver de traditionella för att så effektivt som möjligt nå ut till 

konsumenterna. De tre viktigaste kategorierna som dagens marknadsförare ser på för att 

skapa ett holistiskt marknadsföringsprogram redovisas nedan.36 

 

  3.3.3.2.1 Personalisera 

Internets snabba genombrott har skapat betydligt större möjligheter för konsumenterna att 

personalisera sina produkter och tjänster idag. Det innebär att konsumenter kan skräddarsy 

de varor som köps utifrån egna behov i större utsträckning än tidigare. 

Att personalisera marknadsföringen handlar om att se till att varumärket och 

marknadsföringen är relevant för så många kunder som möjligt. Det vill säga, att 

marknadsföringen anpassas efter så många konsumenters smak som möjligt.37 

 

  3.3.3.2.2 Integrera 

Det traditionella konceptet med marknadsmixen som består av de fyra P:na är inte tillräcklig 

för att beskriva de moderna marknadsföringsmetoderna. Integration handlar om att 

kombinera alla de olika aktiviteterna för att maximera deras individuella och kollektiva 

                                                      
35

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 286 
36

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 287 
37

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 287 
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effekt. För att uppnå detta måste alla aktiviteter genomsyras av organisationens vision och 

alla de skilda delarna måste tala samma språk för att på så sätt gemensamt stärka 

varumärket.38 

 

  3.3.3.2.3 Internalisera 

Det är viktigt att alla i de olika leden inom organisationen är medvetna om det som 

varumärket står för och talar samma språk, det interna varumärkesbyggandet måste 

ständigt uppdateras och övervakas. Organisationen bör använda processer och aktiviteter 

som hjälper till att informera och inspirera de anställda kring varumärket. Vidare är det 

viktigt att träna leverantörerna och distributörerna att tjäna kunderna väl, så att samtliga 

involverade kring varumärket är med och bygger upp varumärket.39 

 

3.3.4 Word of Mouth 

“Word of mouth” defineras enligt Kotler som en marknadsföringsmetod där information 

kring värdet eller erfarenheterna vid köpet om produkten eller tjänsten, sprids från en 

person till en annan. Detta kan ske verbalt, skrifligt, eller genom elektronisk kommunikation 

såsom genom chatter och bloggar (e-WOM).40 

 

Betydelsen och påverkanskraften av “Word of mouth” kan förklaras med följande citat: 

“Word of mouth is the number one influence on the decision to 

buy a car ... Social media democratizes providing word of 

mouth to a much broader audience.” 41 

 

                                                      
38

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 288 
39

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 289 
40

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 512-513 
41

 Fritz Henderson, CEO, General Motors i intervju med David Meerman Scott, September 2009 
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 3.3.4.2 Viral marknadsföring 

Källa: Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 586 

 

Viral marknadsföring innebär i grund och botten samma sak som “Word-of-mouth” med den 

skillnaden att viral marknadsföring utgår ifrån elektroniska kanaler. Det är ofta ett 

meddelande, en video eller bild som sprids likt ett virus på ett, och mellan olika sociala 

nätverk.42 Uppsidan med en lyckad marknadsföringskampanj som nyttjat viral 

marknadsföring är att kostnaderna är väldigt låga i jämförelse med andra metoder och att 

spridningen kan bli explosionsartad och nå enorma mängder av människor på kort tid. En 

annan positiv sidoeffekt av detta är att sökmotorer, som baserar sina resultat på hur känt 

och omnämnt ett ämne är, placerar sökresultatet högt upp i listan.43 

 

Viral marknadsföring blev först känt när Hotmail fick 12 miljoner nya medlemmar på endast 

18 månader med en budget på knappt en halv miljon dollar. Detta lyckades Hotmail med 

genom att i varje mail som användarna skickade inkludera en länk till den kostnadsfria 

tjänsten. På det sättet fick alla som tog emot ett mail från ett Hotmail-konto även ta del av 

                                                      
42

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 586 
43

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.21149/pdf 
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en reklamkampanj, som för Hotmail var nästintill kostnadsfri.44  

 

 3.3.4.2 Att mäta effekten av Word of Mouth 

Det är ofta väldigt svårt att mäta effekten av word of mouth och marknadsförare söker 

ständigt efter nya metoder som underlättar detta. Även om 80 % av word of mouth sker på 

andra sätt än via olika kanaler på internet, fokuserar många marknadsförare på att mäta 

effekterna av word of mouth online på grund av den betydligt mer tillgängliga 

mätbarheten.45 

 

 3.3.4.2 Relevans för uppsatsen 

Denna teori är central för uppsatsen på grund av det faktum att människor i allra högsta 

grad använder sig av internet och sociala medier idag, för att dela samt ta del av information 

kring produkter och tjänster. I samband med internet och sociala mediers framfart har 

”word of mouth” utvecklats och fått nya grenar i form av eWOM och viral marknadsföring 

som vi beskrev närmare i texten ovan.  

 

3.3.5 CRM 

I CRM fokuserar man på kundservice och vikten läggs vid att en god relation mellan 

organisation och kund som gynnar båda parterna. CRM system hjälper till att höja 

tillfredsställelsen hos kunder vilket ger organisationen konkurrensfördelar. Nedan går vi 

igenom fem steg som brukar användas inom CRM, ”The five core stages of the CRM 

process”. 46  

 

1) Identifiera kunderna och skapa en databas. Det första steget innebär att skapa, 

underhålla och integrera en databas över befintliga och potentiella kunder. 

                                                      
44

 Proven Tactics in Viral Marketing, 2003, eISBN: 9781932353150 
45

 Marketing Management, Kotler och Keller 13th edition 2009, s. 591 
46

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 199 
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Databasen bör innehålla kontaktinformation, historik över tidigare handel samt 

annan information som är vital för organisationen. 

2) Segmentera kunderna. När man väl byggt upp en databas över alla kunder gäller det 

att segmentera dem och i första hand satsa på det segmentet som är mest lönsamt. 

Utifrån segmenteringen kan man sedan bygga upp olika marknadsföringskampanjer 

som specifikt riktar sig till de olika segmenten av kunder. 

3) Interagera med kunderna och bygg upp långvariga relationer. Här gäller det att 

bygga långvariga relationer med kunderna och skapa lojala kunder. Detta kan man 

bland annat göra genom att erbjuda kundservice där man hjälper kunder med 

diverse frågor, ha olika lojalitetsprogram och belöna återkommande kunder på olika 

sätt, anpassa produkterna/tjänsterna efter kundernas önskemål eller genom att 

uppmuntra kunderna till att skapa ”communitys” kring företagets produkter. 

4) Utföra och underhålla mätningar. Det finns två huvudtyper av mätningar som man 

kan utföra. Först multiplicerar man intäkterna från den genomsnittliga kunden med 

den tid som den genomsnittliga kunden är kund hos företaget. Sedan subtraherar 

man kostnaderna som har uppstått för att erhålla och behålla kunden under den 

angivna tiden, då får man LTCV (lifetime customer value). Slutligen tar man summan 

som kunden har spenderat på en viss produktkategori och delar denna med LTCV. 

Denna mätning lägger företagets aktiviteter och prestationer i relation till varandra. 

5) Säkerhet kring hanteringen av kundernas uppgifter. Kunder har blivit mer 

medvetna och oroade över den mängd personuppgifter som företag lagrar i 

databaser. Denna oro kan skada varumärket och företaget som måste se till att de 

hanteras på ett korrekt och säkert sätt.47 

 

3.3.5.1 Relevans för uppsatsen   

Det är ofta lönsammare att bevara befintliga kunder och skapa långvariga relationer än att 

ständigt jaga nya. Dessa kunder kan dessutom bli lojala kunder som hjälper till att 

marknadsföra produkterna/tjänsterna via WOM (eWOM) och på så sätt stärka varumärket. 

                                                      
47

 Strategic market management, Aaker och McLoughlin 2007, s. 199-202 
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3.4 Teoretisk syntes 

 

En överblick av vår egen modell om hur varumärkesstärkandet kan gå till. 

 

1) I det första steget sammankopplas SWOT-analysen med Källorna till Brand Equity. 

Här utförs en regulär SWOT-analys men där man också utgår ifrån styrkor respektive 

svagheter utifrån de olika källorna till Brand Equity. 

2) Utifrån analysen som görs i steget ovan och den information man får fram börjar 

man här Bygga Brand Equity 

3) Efter att man jobbat med att bygga brand equity skapas förhoppningsvis en Word of 

Mouth effekt. 

4) Här jobbar man med CRM stegen för att mäta antalet kunder och för att vårda 

relationerna till kunderna. 

5) Det sista steget i modellen är en återkoppling av den information man fått ut i CRM 

hanteringen, tillbaka till SWOT och Källor till Brand Equity. 
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4. EMPIRI 

I det här kapitlet presenterar vi resultaten från vår forskning. Först presenteras resultatet 

från vår intervju med företaget Botkyrkabyggen, sedan presenteras resultatet från vår 

konsumentundersökning som utförts med hjälp av en enkätundersökning. 

 

4.1 Botkyrkabyggen 

Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt företag vilket i det här fallet innebär att de ägs av 

Botkyrka kommun. Ägardirektiven kommer även dem från kommunen och betyder att de är 

dem som styr företaget. Botkyrkabyggens affärsidé handlar enligt dem själva om att äga, 

förvalta och utveckla bostäder samt bostadsområden inom Botkyrka kommun. Detta för att 

kunna nå en god tillväxt. De vill också erbjuda ett bra boende i en trygg och stabil miljö för 

att skapa långsiktiga kundrelationer med en hållbar utveckling. 

 

Företaget har funnits i 50 år under namnet Botkyrkabyggen, men innan dess gick det under 

andra namn. Idag har de drygt 130 anställda som jobbar inom företaget. Totalt äger de drygt 

12 000 lägenheter runt om i Botkyrka och är med den siffran ett av Sveriges största 

bostadsbolag, samt det absolut största i Botkyrka. Botkyrkabyggen har idag drygt 28 000 

hyresgäster och dess marknadsvärde beräknas till dryga 6,5 miljarder svenska kronor. Vidare 

står de inför ett renoveringsbehov av fastigheterna på cirka 6 miljarder svenska kronor 

under en period av 10 år. 

 

4.1.1 KompisBo 

Botkyrkabyggen startade ett projekt där de erbjuder ett tryggt och prisvärt alternativ till 

boende i andra hand, traditionellt studentboende eller eget boende som går under namnet 

“KompisBo”.48 För att kunna söka till KompisBo måste man vara mellan 18-30 år gammal, 

vara skriven i Sverige, ha fast inkomst eller CSN och tillskillnad från deras vanliga 

hyreskontrakt behöver den sökande inte vara folkbokförd i Botkyrka kommun. Utöver de 

                                                      
48

 http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=aecbd94d-429c-445e-b5a4-
b251a531783e 
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ovanstående kraven måste den sökande även ha en kompis som vill dela på kontraktet. 

Detta på grund av att det är två som delar på kontraktet och får då varsitt rum samt samsas 

om gemensamhetsytorna, hushållselen ingår i hyreskostnaden. 

 

Tjänsten fungerar som så att en konsument först loggar in på KompisBo’s Facebook-sida och 

trycker på “Gilla” -knappen. När KompisBo sedan uppdaterar sin sida och lägger ut en 

hyresrätt kan den medlem som först kommenterar sitt intresse under inlägget få chansen 

att hyra lägenheten. Det vill säga, förutsatt att denna uppfyller de grundläggande krav och 

villkor som gäller, samt har en kompis som vill dela på kontraktet. 

 

Det första inlägget som vi la ut, alltså den allra första 

lägenheten som vi la ut, tog oss endast 30 sekunder innan den 

första personen skrev att den ville ha den.49 

 

I skrivande stund har KompisBo’s Facebook-sida 72550 stycken ”likes” som de har lyckats 

samla ihop sedan 2011-05-05 då de först publicerade sin sida på Facebook. När den första 

lägenheten publicerades, 2011-08-22, tog det endast 30 sekunder innan den första 

personen hade kommenterat och på så sätt ”reserverat” lägenheten. Dessförinnan hade 

man gjort en mindre marknadsföringskampanj på Södertörns Högskola och gått ut med ett 

pressmedelanden, för att sedan vänta en vecka med att släppa den första lägenheten på 

Facebook. 

 

Sedan starten och i skrivandets stund har totalt 23 lägenheter hyrts ut via Facebook-sidan 

vilket innebär ett snitt på 1.9 lägenheter i månaden.51 I snitt är det 30 personer per lägenhet 

som har visat intresse och man ser ett mönster som tyder på att fler blir medvetna och 

intresserade för KompisBo ju mer tiden går.52 Idag är det totalt tre personer som jobbar 

med projektet varav två arbetar aktivt med uppdatering och underhåll av Facebook-sidan.  

                                                      
49

 Memo Hussein, Marknadskoordinator Botkyrkabyggen, Intervju 2012-05-15 
50

 2012-05-21 
51

 http://www.facebook.com/KompisBo 
52

 Baseras på totalt 710 kommentarer och ”likes” för de 23 publicerade lägenheterna 
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4.2 Resultat av intervjun – KompisBo 

Här presenterar vi det resultat som vi har fått utifrån vår undersökning av 

företagsperspektivet. Resultatet baseras på en intervju med vår informant Memo Hussein 

på Botkyrkabyggen som ansvarar för organisationens användande av sociala medier. 

 

4.2.1 Hur använder organisationer sig utav Facebook för att 

positionera sig? 

Inledningsvis förklarade vår respondent att Botkyrkabyggen var först på marknaden i Sverige 

med att använda en Facebook kanal för att hyra ut hyresrätter. Detta var dock ingen slump, 

utan organisationen har en ständig strävan efter att ses som visionärer och unika jämtemot 

konkurrenterna. Då Botkyrkabyggen var först på marknaden med att använda Facebook 

enligt denna metod i Sverige, medförde det att de uppmärksammades i både tidningar och 

på internet. Samtidigt menade vår informant på att användningen utav Facebook hos 

organisationer idag är en pågående och viktig trend, där det gäller att hänga med. Vidare 

belyste informanten vikten av att fortsätta satsa på Facebook i framtiden och inte bara se 

detta som någon tillfällig trend. Han tror nämligen att sociala medier är något som kommer 

ha fortsatt stor betydelse åren framöver. 

 

Vår informant förklarade att KompisBo är inte bara en social mediekanal som använts för att 

söka hyresrätter, utan också en plattform för ungdomar som söker en rumskamrat att dela 

lägenheten med. Den som har behovet kan göra ett inlägg i kanalen för att annonsera om 

detta.  

 

Informationen som finns att tillgå på KompisBo’s Facebook-sida är enligt vår informant 

öppen, vilket innebär att även de Facebookmedlemmar som inte har tryckt på deras “Gilla” 

knapp, kan ta del av den information som finns på sidan. Inläggen som skrivs på denna sida 

modereras dagligen av en anställd på Botkyrkabyggen, där ambitionen är att logga in på 

sidan minst 5 minuter per varannan timma under dagtid. Detta gäller även under helger för 

att ständigt vara tillgängliga för kunderna, så att framförallt frågor kan besvaras och övriga 

inlägg modereras efter behov. De frågor som dyker upp på KompisBo’s Facebooksida 

besvaras så snart som möjligt med korta och koncisa svar. Syftet med detta är enligt vår 
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informant att informationen ska vara lättillgänglig så att andra konsumenter med liknande 

frågor, förhoppningsvis kan hitta svaren till dessa utan att behöva ställa dem igen. 

 

4.2.2 Vilka risker och möjligheter finns med att marknadsföra sig 

genom Facebook? 

Möjligheter 

Enligt vår informant på Botkyrkabyggen kan Facebook framförallt medföra möjligheter i 

form av betydligt snabbare informationshantering, samt informationsflöde till 

konsumenterna än tidigare.  Han menar att den information som läggs ut på hyresvärdens 

hemsida många gånger inte är lika lättillgänglig för konsumenten, som den som kan fås via 

Facebook. Informanten förklarade att det generellt sätt beror på att konsumenten inte lika 

ofta besöker en hyresvärds hemsida, som denne besöker sin Facebooksida. Vidare kan en 

medlem till KompisBo genom Facebook få direktuppdateringar på sitt nyhetsflöde som syns 

på första sidan. Via Facebooks nyhetsflöde kan KompisBo dels uppdatera om nya tillgängliga 

lägenheter, dels informera om viktiga nyheter som berör konsumenterna.  

 

Slutligen förklarade informanten att Facebook ger möjligheten till att mäta hur mycket 

organisationen faktiskt syns på siten. Genom en inbyggd funktion kan de tillgå statistik över 

hur många Facebookmedlemmar som de nått ut till via deras egna medlemmar. Funktionen 

ger organisationen möjligheten till att ständigt uppdatera sig i fråga om hur väl de syns, 

samt hur många de når ut till utöver KompisBo’s egna medlemmar. 

 

Risker 

Till att börja menade vår informant att en stor risk som medföljer Facebook, är svårigheten 

med att hantera den negativa feedbacken. Eftersom att vem som helst kan gå in på 

KompisBo’s facebooksida och skriva, finns det också en stor risk att inläggen bryter mot 

deras policy. Enligt informanten är dock det problematiska inte att radera inläggen, utan 

risken som medförs av att de ligger uppe och syns innan en moderator hunnit radera dem. 

Eftersom KompisBo inte raderar negativa inlägg som inte bryter mot deras policy, menar 

han vidare att det finns en risk att dessa bidrar med marknadsföring som kan skada 

varumärkets image. Då Facebook fortfarande är relativt nytt och inte minst för 
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Botkyrkabyggen, förklarar vår informant att det till viss del varit problematiskt och svårt att 

utbilda organisationens personal kring siten. Ytterligare en risk som vår informant pekar på 

är det beroendet organisationen har utav Facebook. Eftersom Facebook ständigt 

uppdateras och förändras, finns också risken att organisationen måste förändra sina 

befintliga strategier utifrån dessa.  

 

Slutligen är KompisBo tjänsten enbart begränsat till Facebook. Detta medför att 

organisationen helt enkelt missar att nå ut till potentiella kunder som inte använder sig utav 

siten. 

 

4.3 Resultat av enkätundersökningen 

Nedan presenteras resultatet av vår enkätundersökning som bestod av totalt sju frågor. 

Formuläret finns bifogad i sin fulla form under avsnittet ”bilagor”. 

Totalt var det 76 respondenter som besvarade vår enkät, 54st var män och 22st var kvinnor. 
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På frågan ”Hur stor betydelse på en skala har bostadens pris” svarade majoriteten att det är 

väldigt viktigt, vilket framgår i grafen ovan. Medelvärde: 4,2. Bostadens geografiska ort 

ansågs också vara en avgörande faktor, även om svaret här var aningen mer fördelat. 

Medelvärde: 4,1. 

I den högra grafen ovan framgår att majoriteten inte lägger någon större vikt kring 

bostadens varumärke, även om några enstaka föredrog en viss bostadsförening. 

Medelvärde: 2,5. Betydligt fler tyckte däremot att en kortare väntetid i bostadskön var 

väldigt viktig. Medelvärde: 3,5.  



 

S
id

a
3

3
 

Bostadens övriga tillägg så som tvättstuga och bastu anses vara någorlunda viktiga, men 

majoriteten höll sig neutrala. Medelvärde: 3,4. I grafen till vänster ovan ser vi att de flesta 

föredrar en bostad som ligger nära kommunala transportmedel. Medelvärde: 4. 

Totalt var det endast 14 personer som tidigare hade använt sociala medel för att leta 

bostad, de resterande 63 hade inte gjort det.  
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5. ANALYS 

Här analyserar vi det insamlade data som samlats in utifrån ett företagsperspektiv samt ett 

konsumentperspektiv. Vi presenterar våra tankar och funderingar kring resultaten som vi har 

fått fram. 

 

5.1 Hur använder organisationen sig utav Facebook för att 

positionera sig? 

Då KompisBo var först på marknaden i Sverige med att använda Facebook för att hyra ut 

hyresrätter till privatpersoner, förklarade vår informant på Botkyrkabyggen att denna 

lansering gav flera positiva effekter. Framförallt handlade det om den uppmärksamhet de 

fick i lokala tidningar och i internettidningar, då artiklarna var positivt skrivna. Detta tror vi 

framförallt berodde på det faktum att KompisBo’s tjänst både var unik och ny på marknaden 

under lanseringstillfället, där många människor blev positivt överraskade och nyfikna av 

denna idé. Vi tror också att detta skapar positiva associationer till varumärket och därmed 

påverkar källorna till brand equity i en positiv bemärkelse, då uppmärksamheten faktiskt var 

positivt riktad. Utav dessa anledningar, tolkar vi i detta fall uppmärksamhetseffekterna som 

ett stärkande av varumärket.  

 

Samtidigt tror vi att effekten av att vara först på marknaden också kan skapa negativa 

effekter för organisationens varumärke, då förändring och innovativt tänkande många 

gånger kan komma att kritiseras när den konservativa mentaliteten tar över. Om detta hade 

inträffat tror vi att KompisBo kunde ha kritiserats och mötts utav negativ feedback i 

tidningarna. Detta hade då istället kunnat medföra att varumärket blev negativt stärkt, där 

negativa associationer till varumärket kunde ha skapats bland konsumenterna.  Med andra 

ord tror vi att effekten av att vara först på marknaden, både kan ha fördelar såväl som 

nackdelar. Däremot kanske det bara var en tidsfråga när något likt KompisBo skulle dyka 

upp på nätet, sett till den pågående trenden vi observerat bland organisationer som faktiskt 

nyttjar sociala medier idag. Vi tror likt vår informant att det är viktigt att organisationer idag 

hänger på Facebooktrenden, då allt flera verkar haka på denna. Därför borde enligt oss de 
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som inte gör detta riskera att hamna i skuggan av sina konkurrenter, då de missar en 

potentiell marknadsföringskanal som kan vara värdefull för fastighetsdistributören.  

 

Vidare såg vi att KompisBo inte bara använde tjänsten som ett sätt att hyra ut hyresrätter 

på, utan också för ungdomar att mötas på. De konsumenter som är intresserade av tjänsten 

men som inte har en vän att flytta in med, kan fritt annonsera om detta på KompisBo’s sida 

för att på så vis hitta en. Vi tror att denna strategi är ett sätt för KompisBo att dels locka 

flera kunder, dels öka möjligheten till att flera kunder faktiskt uppfyller kraven för att få hyra 

en lägenhet utav dem. Vidare tror vi också att det är ett viktigt sätt att förenkla och 

effektivisera tjänsten på för kunderna, som kan medföra nöjdare kunder och genom det ett 

starkare varumärke. Att använda en Facebookkanal som fyller mer än ett primärt syfte som i 

KompisBo’s fall, tror vi kan vara en bra strategi att använda för att primärt sätt öka 

chanserna till att fler kunder väljer just deras tjänst. 

 

KompisBo’s Facebooksida är öppen att besöka och skriva på för alla som är medlemmar på 

Facebook. Vi tror att denna strategi är den rätta att använda för att synas och kunna 

marknadsföra sig så mycket som möjligt, istället för att använda sig av en mer reserverad 

eller stängd sida, som gör informationen om tjänsten betydligt svårare att tillgå.  En öppen 

sida på Facebook medför att samtliga facebookmedlemmar dels kan tillgå all information 

som finns på organisationens sida, dels att vilken facebookmedlem som helst kan skriva 

inlägg på sidan för att eventuellt komma med synpunkter eller frågor direkt till 

organisationen. I detta fall kan även inläggen ses av andra facebookmedlemmar och det 

borde också vara en fördel, eftersom att det öppnar upp chansen till att synas så mycket 

som möjligt på Facebook. Sammanfattningsvis tror vi att en öppen sida är ett måste för 

organisationer som vill utnyttja Facebooks fulla potential. Detta då det framförallt möjliggör 

för så många facebookmedlemmar som möjligt att kunna ansluta sig till organisationens 

Facebooksida. På så vis maximerar organisationen sina chanser att även nå ut till potentiella 

kunder, som inte redan har ”gillat” organisationens facebooksida, än om de hade nyttjat en 

mer restriktiv och stängd sida på siten. Detta borde därför också öka 

fastighetsdistributörens chanser till att stärka sitt varumärke via facebook. 
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5.2 Vilka risker och möjligheter finns det med att marknadsföra 

sig genom Facebook? 

5.2.1 Möjligheter 

Enligt vår informant på Botkyrkabyggen medför Facebook framförallt fördelar i form av ett 

snabbare informationsflöde och informationshantering, än tidigare möjligt. Vi tolkar detta 

som att facebook ger fördelar i form av snabbare informationsflöde och 

informationshantering, jämfört mot den traditionella marknadsföringen vi belyst under vår 

problembakgrund. Informanten menade att det beror på att konsumenten generellt sätt 

oftare besöker Facebook, än sin fastighetsdistributörs hemsida. Då informationen på 

Facebook också kommer upp på startsidan för den som tryckt på en organisations “Gilla”-

knapp, blir denna lättillgänglig för konsumenten. Men framförallt tror vi att dessa 

uppdateringar i form av reklam som organisationer lägger ut på Facebook, också löper 

mindre risk att ignoreras än om denna hade marknadsförts enligt mer traditionell 

marknadsföring. Anledningen till att vi tror så, är att konsumenten på Facebook måste ha 

tryckt på “Gilla”-knappen, för att ens kunna få uppdateringarna från organisationen. 

Därmed har konsumenten direkt eller indirekt redan accepterat denna typ av reklam, där 

den i många fall också vill ha uppdateringarna. Facebook borde därför enligt oss ses som ett 

väldigt bra forum för organisationer som vill marknadsföra sig på både till befintliga och 

potentiella kunder. 

 

Facebook möjliggör också för organisationerna att få direkt feedback ifrån konsumenterna 

genom ”Gilla”-knappen samt via inläggen, samtidigt som organisationerna också kan svara 

på konsumenternas inlägg. Konsumenten kan både själv skriva på organisationens egna sida 

samt ge kommentarer på organisationens inlägg. Feedbacken tror vi kan vara mycket 

värdefull för organisationerna då denna kan hjälpa dem att analysera konsumenternas 

åsikter för att framförallt hitta styrkor och svagheter, samtidigt som den möjliggör för 

organisationerna att kunna interagera med konsumenterna genom att de kan svara och 

ställa frågor till konsumenterna via inläggen. Styrkorna och svagheterna som identifieras i 

inläggen tror vi organisationen kan använda för att skapa en SWOT-analys, medan 

interaktionen vidare kan användas för att försöka skapa nöjda kunder och därmed positiva 

associationer till varumärket. Fastighetsdistributören kan alltså använda 
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interaktionsmöjligheten på Facebook för att i positiv bemärkelse försöka påverka källorna 

till brand equity och för att bygga upp deras varumärke. 

 

Vidare anser vi att Facebooks interaktionsmöjlighet kan underlätta för organisationerna att 

bygga upp ett CRM. Genom att interagera med kunderna på Facebook kan organisationen 

identifiera olika typer av kunder och genom detta bygga upp ett CRM. Av dessa ovanstående 

anledningar menar vi på att facebooksinteraktionsmöjlighet bör nyttjas av 

fastighetsdistributörer som använder sig av siten, för att genom denna försöka stärka sitt 

varumärke. 

 

Avlutningsvis förklarade informanten att en annan möjlighet som Facebook medför, är 

förmågan att kunna mäta hur många Facebookmedlemmar en organisation når ut till via 

deras egna medlemmar. Vi tror att denna funktion är värdefull då den framförallt möjliggör 

för organisationer på Facebook, att utifrån statistiken kunna se hur bra respektive dåligt, 

som de faktiskt lyckats nå ut till nya konsumenter. Om man då använder denna funktion rätt 

tror vi att man utifrån statistiken, kan förändra och anpassa marknadsföringsstrategierna för 

att bättre nå ut till konsumenterna. Jämfört med många andra marknadsföringsmetoder kan 

Facebook medföra att en medlems vän, får upp uppdateringar från en organisation på 

dennes nyhetsflöde via vännen, trots att denna själva aldrig tryckt på organisations “Gilla”-

knapp. Facebook skapar därför enligt oss word of mouth effekter, eller mer precist en form 

av viral marknadsföring för organisationerna som använder sig av siten. Effekterna kan 

därför vara värdefulla för organisationer som vill stärka sitt varumärke via Facebook. 

5.2.2 Risker 

Vår informant berättade att det finns två typer av negativa inlägg på Facebook. Dels sådana 

som direkt strider mot organisationens policy, såsom personangrepp eller rasistiska 

kommentarer och dessa tas bort snarast möjligast. Dels sådana kommentarer som kan ge 

negativ marknadsföring vilka de inte kan ta bort, eftersom människor har rätt till sin åsikt 

och det kan bli fel om de går in och tar bort sådana kommentarer. I vår analys av den första 

typen av kommentarer som strider mot organisationens policy ser vi risker som kan påverka 

varumärket i form av negativa associationer. Med andra ord, påverka källorna till brand 

equity i negativ bemärkelse. Trots att det är en individ som har skrivit kommentaren så finns 
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den på Botkyrkabyggens facebooksida och tas den inte bort snabbt nog kan människor börja 

ifrågasätta anledningen till detta. Risken vi anser med att ha negativa kommentarer på 

facebooksidan är att dessa syns av alla som loggar in, vilket förutom en negativ word of 

mouth effekt kan starta en ”snöbollseffekt” där även andra människor som är något 

missnöjda kan ansluta sig till diskussionen och fortsätta skriva negativa kommentarer. I 

dessa situationer är det viktigt, anser vi, att vara väldigt snabb och försöka lösa situationen 

direkt på Facebook så att även andra kan ta del av samtalet. På så sätt kan organisationen 

försöka vända det negativa till något positivt som istället kan användas för att stärka 

varumärket. Vi anser att organisationerna bör vara medvetna om riskerna på facebook med 

negativa inlägg, men samtidigt också ha kännedom om hur man kan jobba för att vända 

dem till något positivt. Om en fastighetsdistributör lyckas vända ett negativt inlägg till ett 

positivt, tror vi att man snarare kan skapa fler nöjda kunder och utnyttja detta till 

organisationens fördel. Metoden kan därför enligt oss vara ett bra sätt för 

fastighetsdistributörer att använda för att påverka varumärkets källorna till brand equity på 

i en positiv bemärkelse, samt för att bygga upp varumärket på (building brand equity). 

 

Vidare anser vi att risken med negativa inlägg på Facebook är att det kräver att 

organisationen har de resurser som krävs för att kunna hantera inläggen. Om man som 

organisation väljer att satsa på en öppen Facebook sida, menar vi att det är väldigt viktigt att 

man faktiskt har de resurser som krävs både tidsmässigt och rent ekonomiskt för att 

kontineurligt kunna moderera inläggen. Då Facebook är öppet att besöka dygnet runt, tror 

vi att man behöver anställa någon som så gott som varje dag går in och modererar inläggen. 

Risken är annars som vi tidigare varit inne på, att inläggen ligger uppe för länge och 

eventuellt påverkar varumärket i negativ bemärkelse, där man är för långsam med att 

hantera kundernas eventuella missnöje. 

 

Under intervjun nämnde vår informant att de försöker undvika att marknadsföra sig på sin 

Facebooksida genom reklaminlägg eftersom de anser att människor inte vill ha den typen av 

information där. De hade undersökt detta och han gav oss ett exempel på när en 

organisation hade lagt upp en statusuppdatering där de informerade om en ny produkt, där 

det endast var ett fåtal facebookmedlemmar som "gillade" inlägget. Vid ett något senare 

tillfälle uppdaterade organisationen sin facebookstatus med att önska alla en glad påsk och 
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den statusuppdateringen fick flerfaldigt många fler "gillanden". Det vi tolkar utifrån detta är 

att organisationer på Facebook bör använda sig av en personlig och kort form av kontakt 

med sina kunder, där man bör försöka hitta en balans mellan att använda reklaminlägg och 

mer neutrala inlägg. Detta då vi tror att konsumenterna snabbt kan tröttna på 

reklaminläggen och istället bidra med att de undviker organisationens facebooksida och 

dess inlägg i större utsträckning, om de inte är mer sparsamma med reklaminläggen. 

Ett annat alternativ vi tror kan vara värdefullt för organisationer som inte vill göra direkt 

reklam i form av inlägg på Facebook, istället kan vara att endast satsa på att göra inlägg som 

inte tolkas som reklam utav konsumenterna. Det kan dock vara svårt att på förhand dra en 

gräns mellan vad som tolkas som reklam och vad som inte gör det, men om 

fastighetsdistributörer strävar efter att använda sig av en mer personlig och kort kontakt på 

Facebook, där de snarare marknadsför sig genom neutrala budskap som inte förknippas som 

reklam, tror vi att de kan synas och höras på siten utan att konsumenter i lika stor 

utsträckning ignorerar inläggen. 

 

En annan risk som vi ser med Facebook, är att det kan vara svårt att utbilda organisationens 

personal till att hantera siten eftersom det är såpass nytt för många organisationer. Vi tror 

att de i många fall kan vara ovilliga och skeptiska till att satsa sina resurser på Facebook i 

den grad som kan behövas, för att siten ska kunna användas till sin fulla potential som en 

marknadsföringskanal. Risken som finns med att organisationen inte gör detta, är att 

personalen istället bildar en egen uppfattning om hur de ska hantera Facebook. Detta tror vi 

är något vidare kan resultera att de inte sänder en enhetlig bild som helt stämmer överrens 

med det som organisationen faktiskt vill förmedla. Detta bekräftades även av vår informant 

som under intervjun berättar att han är den enda på Botkyrkabyggen som blivit utbildad i 

hur man hanterar sociala medier, men där det är två andra anställda som faktiskt modererar 

KompisBo’s Facebook-sida. 

 

Slutligen ser vi Facebook som plattform som en risk i sig eftersom de kan ändra sin policy 

kring hur organisationernas facebooksidor använts samt fungerar när som helst. Vi tror att 

denna förändring kan medföra att organisationen snabbt tvingas att strukturera om och 

anpassa sig utefter. Vidare kan denna omstrukturering vara kostsam för organisationen i 
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form av tid och pengar, då det kan vara resurskrävande att göra denna omstrukturering. Här 

tror vi det gäller att man som organisation är väl medveten om att denna typ av förändring 

ständigt kan ske. Det gäller därför att vara väl förberedd och att inte använda sig av en 

organisationsstruktur som är alltför passiv för förändringar när det kommer till Facebook. Vi 

tror utifrån detta att fastighetsdistributörer ständigt bör utföra SWOT-analyser relaterade 

till Facebook för att bättre kunna hantera dessa förändringar. 

 

5.3 Enkätundersökning 

De mest utmärkande svaren förutom bostadens pris i vår enkätundersökning, var bostadens 

geografiska ort samt avståndet till de kommunala medlen. De sista två ansågs vara väldigt 

viktiga för respondenterna där medelvärdet för bostadens geografiska ort var 4,1 respektive 

4 för avståndet till de kommunala medlen. Utifrån detta tolkar vi att dessa två frågor kan 

vara kopplade till varandra. Det vill säga att många orter som är tätt bebodda och därmed 

populära att bo i, också ofta har flera valmöjligheter när det kommer till de kommunala 

transportmedlen än orter som inte är lika tätt bebodda. 

Det absolut lägsta medelvärdet (2,4) fick frågan som handlar om bostadens varumärke. 

Detta kan bero på att, som vår respondent i intervjun berättade, man som 

fastighetsdistributör oftast inte har direkta konkurrenter eftersom man många gånger 

arbetar på olika geografiska orter. Därför tolkar vi det som att konsumenter snarare väljer 

sin bostad efter geografisk ort samt andra preferenser och inte på grund av 

fastighetsdistributörens varumärke. Däremot tror vi dock inte att varumärket behöver vara 

helt betydelselöst. Fastighetsdistributören bör enligt oss fortfarande vara väldigt mån om 

sin varumärkeshantering för att se till att så många kunder som möjligt lockas. Annars tror vi 

risken är större att konsumenterna inte känner sig tillräckligt övertygade vid väljandet av 

fastighetsdistributör. Dessutom menar vi att en fastighetsdistributör löper större risk att 

inte synas och höras lika mycket som de kan om det ständigt strävar efter att stärka sitt 

varumärke. 

 

Utifrån våra egna observationer, kan situationen kring fastighetsdistributörer och 

konkurrens i de centrala storstäderna i Sverige däremot vara annorlunda, då flera 

distributörer många gånger verkar konkurrera om samma kunder på en begränsad yta. 
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Detta gör att konsumenten har flera valmöjligheter som ligger inom samma geografiska 

område. I en sådan situation tror vi det kan vara extra värdefullt för en fastighetsdistributör 

att ha ett starkt varumärke där man ständigt jobbar på att vidare stärka detta. Då 

konsumenten i dessa fall har flera distributörer att välja bland, tror vi ett starkt varumärke 

kan göra att fler konsumenter dras till detta och väljer denna distributören före de andra 

alternativen.  

 

Vidare såg vi i vår konsumentenkät att bostadens övriga tillägg (såsom tvättstuga och 

bredband) inte verkar vara direkt avgörande vid beslutet om att välja en ny bostad, men där 

de ändå uppfattade tilläggen som relativt positiva med ett medelvärde på 3,4. I de fall där 

flera fastighetdistributörer konkurrerar om samma kunder tror vi att bostadens övriga 

tillägg kan vara ett värdefullt instrument att marknadsföra sig med. Då konsumenterna 

utifrån vår enkätstudie ställde sig relativt positiva till detta, menar vi att det kan användas 

för att marknadsföra sig med i syfte att stärka fastighetsdistributörens varumärke. Eftersom 

tilläggen endast är tillägg och inget som en bostad måste ha, anser vi att dessa kan användas 

som ett mervärde att skylta med i fastighetsdistributörens marknadsföring. Även om vi tror 

att en fastighetsdistributör som möts av större direkt konkurrens kan ha större nytta av 

detta mervärde, tror vi ändå att samtliga distributörer kan använda bostadens övriga tillägg 

att skylta med i deras marknadsföring. Vi tror nämligen utifrån vår enkätstudie, att det kan 

vara betydelsefullt att använda i sin marknadsföring för samtliga fastighetsdistributörer som 

vill stärka sitt varumärke. 

 

Slutligen ser vi att endast 18% av de tillfrågade respondenterna i enkätstudien tidigare har 

använt sig av sociala medier för att söka bostad. Detta tror vi skulle kunna bero på att 

konsumenterna dels inte har vetskapen om att denna möjlighet faktiskt finns, dels att det 

idag inte finns tillräckligt många fastighetsdistributörer som erbjuder bostäder via Facebook, 

dels att intresset inte finns i nuläget. Idag har nämligen, förutom KompisBo, endast två 

fastighetsdistributörer erbjudit en liknande tjänst.53 Däremot tror vi inte att det är helt 

omöjligt att fler fastighetsdistributörer faktiskt kommer att börja nyttja siten med tiden och 

i takt med att Facebook utvecklas, för att hyra ut hyresrätter   

                                                      
53

 Memo Hussein, Marknadskoordinator Botkyrkabyggen, Intervju 2012-05-15 
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6. SLUTSATSER 

I det här avslutande kapitlet redovisas slutsatser dragna utifrån teorierna och det analytiska 

materialet. Kapitlet, och uppsatsen, avslutas med självkritik. 

 

Hur kan en fastighetsdistributör stärka sitt varumärke via Facebook? 

Utifrån vår studie har vi kunnat observera, att fastighetsdistributören som är först på 

marknaden i Sverige med att använda Facebook för att hyra ut hyresrätter, når 

marknadsföringsfördelar i form av positiv uppmärksamhet i lokala tidningar och på internet. 

Förutsatt att en fastighetsdistributör har resurserna som krävs för att dagligen moderera 

konsumentinlägg, bör deras Facebooksida vara öppen för att göra informationen så 

lättillgänglig och nåbar som möjligt. Vidare menar vi att det är viktigt att en 

fastighetsdistributör som använder sig utav Facebook, anpassar sin marknadsföring och 

information på siten utefter det kortsamma och personliga språket som använts på siten. 

 

Facebook medför möjligheter i form av ett snabbare informationsflöde och 

informationshantering, än vad som tidigare varit möjligt med traditionell marknadsföring. 

Detta medför att fastighetsdistributören kan interagera med kunder såväl som potentiella 

kunder och utifrån det bygga upp ett CRM.  

 

Fastighetsdistributörer som använder sig utav Facebook kan uppnå word of mouth effekter, 

samt även mäta dessa med hjälp av en inbyggd funktion som finns tillgänglig på siten. Vidare 

menar vi att det ger möjligheten att utifrån statistiken, modifiera och anpassa 

marknadsföringen för att försöka nå ut till ännu flera facebookmedlemmar. 

 

Facebook medför inte bara positiva möjligheter, utan också risker där det kan vara svårt för 

fastighetsdistributörer att utbilda sin personal kring siten. En fastighetsdistributör måste 

också vara medveten om att Facebook själva styr villkoren och reglerna på siten. Därför är 

det viktigt att inte göra sig alltför beroende av denna marknadsföringskanal, samtidigt som 

man ständigt bör vara förberedd på de förändringar Facebook kan göra. Vi författare 

rekommenderar att fastighetsdistributören kontinuerligt gör SWOT-analyser, för att 
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framförallt uppdatera sig gällande hot och risker som Facebooks förändringar kan medföra. 

Utifrån konsumenternas preferenser och enligt vår tolkning bör en fastighetsdistributör 

framförallt marknadsföra sina bostäder genom dess pris, geografiska ort samt avståndet till 

de kommunala medlen. En fastighetsdistributörs varumärke visade sig ha liten betydelse, 

men samtidigt betyder det inte att ett starkt varumärke är oviktigt. 

 

Slutligen, om en fastighetsdistributör beaktar allt det vi presenterat ovan, bör det enligt oss 

finnas goda möjligheter till att dels bygga brand equity (building brand equity), dels påverka 

en konsuments medvetenhet, lojalitet, uppfattade kvalitet och associationer kring 

fastighetsdistributörens varumärke (källorna till brand equity), där resultatet kan leda till ett 

starkare varumärke. 

 

6.1 Självkritik 

Till att börja med hade vi önskat att undersöka fler än bara en 

fastighetsdistributörsorganisation. Detta hade gett oss två oberoende källor som kunnat 

komplettera varandra med viktig information utifrån företagsperspektivet. Enkätstudien 

bestod av totalt 76 stycken respondenter där två tredjedelar var män. Vi hade dock önskat 

att könsfördelningen varit mer jämn då resultatet kan ha påverkats av denna fördelning. 

Respondenternas geografiska ort kan också ha påverkat dess preferenser och värdering. 

Vidare hade vi gärna sett att vi fick in fler svar på vår enkät för att göra 

konsumentperspektivet än mer trovärdigt. 

 

Slutligen undersökte vi bara en liten del av både fastighetsdistributörsorganisationerna och 

konsumenterna på marknaden i Sverige. Därför kan det också vara svårt att generalisera 

studiens resultat.  
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8. BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 - Intervjumall 

Personlig bakgrund: 

 Berätta lite kort om ert företag. 

 Berätta vad du jobbar med och hur du kom in i företaget. 

 

Facebook bakgrund: 

 När började ni använda Facebook för att marknadsföra er? 

 

Facebook interaktion: 

 Vad har resultatet av facebooksatsningen varit? 

 Har kundgruppen expanderat, minskat? 

 Hur använder er organisation sig utav Facebook för att positionera sig rent 

strategiskt? 

 Vilka risker har ni stött på med att använda Facebook som marknadsföringsmetod? 

 Vilka möjligheter har ni funnit med att använda Facebook som 

marknadsföringsmetod? 

 Hur använder ni Facebook för att positionera ert företag rent strategiskt? 

 Hur mycket tid lägger ni på hanteringen av Facebook per vecka? 

 Hur hanterar ni den positiva respektive negativa feedbacken på Facebook? 

 Hur hanterar ni frågor från konsumenterna på Facebook? 

 Hur jobbar ni för att skapa nöjda kunder via Facebook? 

 Tror ni Facebooks betydelse kommer att växa som marknadsföringskanal i 

framtiden? 

 

 

Konkurrenter: 



 

S
id

a
4

7
 

 Vet ni hur era konkurrenter använder sociala medier/Facebook? I så fall hur försöker 

ni differentiera er? 

 

Övrigt: 

 Utöver Facebook, vilka metoder använder för att marknadsföra er? 

 Vad förmedlar ert varumärke? 

 Omarbetad logo? Vilka känslor vill ni förmedla med logo, färger, slogan? 

 Är det något som vi glömt att fråga som ni tycker är relevant för oss att veta? 
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8.2 Bilaga 2 - Konsumentenkät 

Konsumentenkäten publicerades online och vi använde tjänsten Google Docs för att skapa 

enkäten. Frågorna som vi tog med presenteras nedan. 

 

 Kön 

 Ålder 

 Hur viktigt är bostadens pris? (Skala 1-5) 

 Hur viktig är bostadens geografiska ort?  (Skala 1-5) 

 Hur stor betydelse har bostadens varumärke (Bostadsförening)? (Skala 1-5) 

 Bostadsköns väntetid? (Skala 1-5) 

 Bostadens övriga tillägg (Tvättstuga, pool, bastu, bredbandsuttag etc.) (Skala 1-5) 

 Avståndet från bostaden till de kommunala medlena (Buss, tåg etc.) (Skala 1-5) 

 Har du tidigare använt sociala medier (Facebook, Twitter etc.) för att leta bostad? 

(Skala 1-5) 


