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Sammanfattning 

Då mäklarutbildningar blir allt mer attraktiva ökar konkurrensen bland de som 
väljer att arbeta som mäklare. Konkurrensen hårdnar och det ställer krav på 
nytänkande inom branschen. För att överhuvudtaget ha en chans att slå sig in 
på marknaden där många erbjuder i stort sett samma produkt krävs ett 
erbjudande av någonting annat. 

Målet med den här uppsatsen är att belysa vad nischade fastighetsmäklare 
använder för knep för att få kunder att uppfatta dem som mer värdefulla än 
andra aktörer. Vi kommer att ta upp hur fastighetsmäklare tänker vid 
marknadsföring, vad deras målsättning är i korthet samt hur det går att utnyttja 
behov hos kunder som inte är tillgodosedda på marknaden. 

Vi väljer att inleda uppsatsen med att presentera hur mäklaryrket fungerar i 
praktiken för att läsaren ska få en grundläggande förståelse. I det inledande 
kapitlet tar vi upp ämnen som påverkar fastighetsmäklaren i dennes vardag, till 
exempel fastighetsmäklarlagen och fastighetsmäklarnämnden. Vi tar även upp 
och beskriver förmedlingen i dess helhet. 

I teoriavsnittet går vi in djupare i vad som krävs för att stå ut ur mängden på 
marknaden. Marknadsföringsmässiga begrepp beskrivs för att underlätta för 
läsaren. Termer som marknadssegmentering och produktdifferentiering 
kommer att tas upp samtidigt som vi kopplar dessa till mäklarnas 
marknadsföring. 

Vi har valt att intervjua tre olika fastighetsmäklarbyråer i Stockholms 
innerstad, i en kvalitativ studie, och kopplat detta till relevanta teorier. 

De resultat vi fick in från intervjuer presenteras som empiri och har även lagts 
till som bilagor. Vi har presenterat respondenterna kortfattat och även 
sammanfattat hur dessa upplever sin egen situation på marknaden. 
Respondenterna har fått berätta om sina målsättningar och om hur de 
motiverar valet av nisch. 

Studien leder fram till en analys och en slutsats där vi presenterar våra egna 
tankar och reflektioner. Resultatet med studien är att det kan vara lyckosamt 
att driva sin verksamhet med en egen nisch, dock ska det sägas att det krävs 
goda förberedelser för att konceptet ska falla väl ut. Att driva en verksamhet 
efter en egen idé upplever vi som intressant och vår studie beskriver hur 
fastighetsmäklarbyråer kan vinna fördelar genom att göra detta. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Konkurrensen bland fastighetsmäklare i storstäderna hårdnar allt mer eftersom 
den totala mäklarkåren ständigt ökar i antal, kunderna får fler alternativ att 
välja mellan (Dagens Nyheter 2011). Att utbilda sig till fastighetsmäklare har 
de senaste åren varit en het trend och detta har givetvis bidragit till det ökade 
antalet registrerade mäklare (Lundström 2008). I flera av de större 
dagstidningarna har det länge gått att läsa om yrket som fastighetsmäklare och 
om hur detta glorifieras. Ett fritt yrke där det är lätt att tjäna pengar är 
någonting som ofta målas upp när mäklarföretagen försöker att knyta till sig 
ny personal. I tabellen nedan finns bevis på den ökande skaran av registrerade 
fastighetsmäklare de senaste fem åren. 

Antal registrerade fastighetsmäklare i Sverige 

År Antal fastighetsmäklare 

2007 6 224 

2008 6 380 

2009 6 432 

2010 6 667 

2011 6 772 

Statistik från Fastighetsmäklarnämnden (FMN 2012) 

Den ständigt ökande konkurrensen bland fastighetsmäklare innebär 
påfrestningar för såväl kontoren som för den enskilde mäklaren. Säljare som 
endast är ute efter att spara pengar kommer att välja den fastighetsmäklare 
som erbjuder den lägsta kostnaden för uppdraget. Säljare som istället är 
angelägna om att affären ska genomföras på ett bekvämt och smidigt sätt kan 
vara villiga att betala lite extra för att få just fler bekvämligheter. För de 
fastighetsmäklare som vill behålla sin huvudtjänst och arbeta för nöjdare 
kunder ställer detta krav på differentiering av tjänsten gentemot andra aktörer. 
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I Stockholm är konkurrensen mellan mäklare bland den tuffaste i landet 
(Bostart 2012). Attraktiva försäljningsobjekt till generellt sett höga priser 
skapar ett stort intresse för att arbeta i staden. Enligt Mäklarstatistik pekar 
prisutvecklingen i Stockholms innerstad stadigt uppåt och har gjort så under 
längre tid (Mäklarstatistik 2012). I och med det aktuella läget blir det naturligt 
att flera aktörer vill slå sig in på marknaden (Svanberg 2009). Konkurrensen 
blir någonting som mäklare måste hantera i vardagen, de behöver även lägga 
resurser på att särskilja sin tjänst från konkurrenternas. 

Fastighetsmäklare arbetar allt mer med home-styling för att skilja sina objekt 
från konkurrenters och för att verka mer fördelaktiga för kunden 
(Fastighetsmäklare 2012). Någonting som är nytt och spännande kan väcka 
uppmärksamhet hos spekulanter och det uppskattas ofta av säljaren. Att 
använda sig av en viss image i sin marknadsföring har blivit allt vanligare bland 
nystartade mäklarbyråer. Genom att använda sig av sin egen stil kan mäklare 
verka intressant hos vissa kundgrupper och vid den hårdnande konkurrensen 
är detta en viktig del för att överleva på marknaden. 

1.2. Problem 

En fastighetsmäklarbyrå kan på många sätt särskilja sig och sina tjänster från 
andra aktörers. En del väljer att rikta sig mot ett visst segment på marknaden, 
till exempel överklassmäklare, andra väljer att marknadsföra sina objekt på ett 
speciellt sätt. Saker som kan påverka valet av nisch skulle kunna vara läget i 
landets ekonomi och i vilken stad där verksamheten bedrivs. En 
överklassmäklare från Östermalm skulle troligen inte kunna använda samma 
koncept i Karlstad. 

Framgång är någonting som vi vill undersöka närmare då det är ett begrepp 
som kan definieras på olika sätt mellan olika byråer. Det skulle kunna betyda 
fler lyckade försäljningar samtidigt som det skulle kunna betyda ökade intäkter 
till företaget. Det blir intressant att se hur de olika mäklarbyråer valt att 
definiera framgång och hur de arbetar för att nå denna genom deras egen 
nisch. 

Förutom framgång som problem vill vi även undersöka hur nischade 
mäklarbyråer ser på andra aktörer på marknaden. Vi vill undersöka om det är 
möjligt att arbeta tillsammans med andra aktörer eller om skillnader gentemot 
andra aktörer alltid ska belysas för att lyckas med ett eget koncept. 
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Vi vill även undersöka hur nischad fastighetsmäklare arbetar för att uttrycka 
just deras produkts värde och vad de trycker på i sin marknadsföring. 

Det finns en hel del uppsatser vars syfte liknar det vi har med vår uppsats, t.ex. 
Utvärdering och val av fastighetsmäklare (Häggström & Sjöström 2002). Det 
har även forskats om hur mäklare kan använda bitjänster för att öka kundens 
upplevda värde av mäklarens arbete, t.ex. Fastighetsmäklares förmedling av 
besiktning och försäkring för dolda fel (Borwell & Garpheden 2009). 

Vi bedömer att det inte har forskats speciellt mycket angående nischade 
fastighetsmäklarbyråer och hur de arbetar, därmed anser vi att det är ett 
intressant ämne att undersöka.  Vi har tankar på att arbeta som 
fastighetsmäklare i framtiden och vi ser detta som ett ypperligt tillfälle att 
undersöka ett potentiellt arbetssätt. Förutom att vi själva anser att studien 
bidrar till ökad kännedom om yrket är studien även intressant för andra 
fastighetsmäklare. Eftersom studien visar att fördelar kan nås genom att driva 
sin verksamhet med en nisch kan andra fastighetsmäklare se vår studie som 
intressant då de vill erbjuda någonting nytt på marknaden.   

1.3. Syfte 

Syftet med vår studie blir att få en inblick i hur fastighetsmäklare kan arbeta 
utifrån sin egen nisch för att nå framgång på en marknad med hård 
konkurrens. 

1.4. Frågeställning 

v Hur definieras framgång bland nischade fastighetsmäklare? 

v Hur används en speciell nisch för att marknadsföra en byrå? 

v Hur arbetar nischade mäklarbyråer för att nå sina mål? 

1.5. Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår studie till nischade bostadsmäklare i Stockholms 
innerstad. Vi riktar vår studie mot mäklarbyråer som är aktörer på samma 
marknad, på så sätt får vi analysera deras tankar om hur mäklare ska hantera 
problemet om att sticka ut på denna. Stockholms innerstad är exceptionellt 
konkurrenskraftig (Bostart 2012) och vi anser att en undersökning av 
marknaden passar utmärkt till vår studie. 
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2. Fastighetsmäklarens förhållningsregler  

Vi vill med en inledande del öka förståelsen hos läsaren om hur yrket som fastighetsmäklare 
ser ut i grunden. I den här delen kommer vi belysa faktorer som påverkar mäklaren i dennes 
vardag. 

2.1. Fastighetsmäklarlagen 

Fastighetsmäklarlagen är den lag som reglerar hur en fastighetsmäklare ska 
agera i sitt yrkesutövande. Själva idén med mäklare bygger på att det finns ett 
tomrum att fylla på marknaden då säljaren ofta vet mer om objektet som ska 
säljas än den potentiella köparen. Fenomenet kallas asymmetrisk information 
och uppstår då en part har informationsövertag mot en annan part, ofta vid 
handel av begagnade varor (Svanberg 2009). För att bostadsköpare inte ska bli 
lurade eller hamna i besvärliga situationer finns mäklaren där för att reda ut 
oklarheter och hjälpa till vid förmedlingen av bostaden. 

Enligt Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666) 8 §: ”Fastighetsmäklaren ska utföra 
sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed.”. I den en första 
meningen i 8 § beskrivs hur fastighetsmäklare ska agera gentemot kunder, 
uppdragsgivare. Den tar även upp begreppet ”god fastighetsmäklarsed”. Detta 
begrepp kan kännas brett och svårt att få grepp om för den som är okunnig 
och som inte är insatt i ämnet. Med begreppet ”god fastighetsmäklarsed” menas 
att fastighetsmäklaren inte ska agera tvivelaktigt mot inblandade parter. 
Begreppet kommer att beskrivas vidare senare i uppsatsen. De ska också följa 
de normer och regler som följer av Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666). 
Mäklaren ska bland annat hålla sina egna tillgångar skilda från sina klienters, 
han får heller inte uppträda som ombud för någon av parterna.  

Vidare följer av 8 § Fastighetsmäklarlagen (SFS 2011:666): ”Mäklaren ska ta till 
vara både säljarens och köparens intresse. Inom ramen för de krav som god 
fastighetsmäklarsed ställer ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska 
intressen.”. Som går att läsa i paragrafens tredje mening ska mäklaren se till 
säljarens ekonomiska intressen. Uttrycket skulle kunna anses vara ekonomiskt 
diskriminerande ur köparens synvinkel men fastighetsmäklaren har alltså en 
skyldighet att se till säljarens ekonomiska intressen i första hand. 
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2.2. God fastighetsmäklarsed 

Vi har tidigare nämnt att god fastighetsmäklarsed handlar om att mäklaren ska 
inge förtroende i det han gör och verka för att alla som är inblandade i affären 
ska bli nöjda. Begreppet står för att fastighetsmäklaren inte ensidigt ska 
företräda säljaren utan ska se till sin skyldighet att vara opartisk under hela 
förmedlingsuppdraget (Dahlquist-Sjöberg 2008). Med undantag från de 
ekonomiska aspekterna. För att se till så att alla parter blir nöjda ska mäklaren 
följa fastighetsmäklarlagen och dess föreskrifter. Genom att göra detta och 
uppträda förtroendegivande mot parterna följer mäklaren god 
fastighetsmäklarsed (Dahlquist-Sjöberg 2008). Vad som i praktisk natur faller 
inom god fastighetsmäklarsed kontrollerar fastighetsmäklarnämnden, i vilken 
alla fastighetsmäklare är registrerade i. 

2.3. Fastighetsmäklarnämnden 

Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet som ser till att mäklare gör 
det som förväntas av dem och att detta sköts på ett korrekt sätt. På 
fastighetsmäklarnämndens hemsida går att läsa följande beskrivning av deras 
verksamhet: ”Fastighetsmäklarnämnden är den statliga myndighet som registrerar 
fastighetsmäklare och som utövar tillsyn över dessa samt informerar om god 
fastighetsmäklarsed.” (FMN 2012). Nämnden vänder sig till fastighetsmäklare, 
studenter som studerar till mäklare, säljare, köpare och spekulanter. Utöver 
registreringar sköter fastighetsmäklarnämnden bland annat ärenden som rör 
tillsyn av registrerade mäklare och avgör frågor om disciplinära åtgärder mot 
registrerade fastighetsmäklare (FMN 2012). 

En annan viktig del som nämnden arbetar med är att åka ut och föreläsa om 
dess arbete. På så sätt ökar medvetenheten hos både studenter och färdiga 
mäklare men inte minst hos personer som aldrig rört sig inom dessa kretsar 
tidigare. 

Fastighetsmäklarnämnden främjar även utvecklingen av god 
fastighetsmäklarsed i och med att de ständigt handlägger ärenden om mäklares 
agerande på marknaden. Genom att ge klarare besked vad gäller god 
fastighetsmäklarsed minskar risken för att oklarheter ska uppstå. Nämndens 
vision är att på sikt öka tryggheten hos spekulanter och kunder samtidigt som 
deras medvetenhet ökar om rätt- och skyldigheter (FMN 2012). 
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2.4. Att arbeta som fastighetsmäklare 

Det ställs många krav på en fastighetsmäklare för att denne ska kunna 
tillgodose de behov som klienterna har. Den utbildning vi själva har genomgått 
på Karlstads universitet tar upp många områden för att förbereda studenterna 
inför arbetslivet. Ämnen som marknadsföring, redovisning, byggteknik och 
inte minst juridik spelar en avgörande faktor för att färdiga fastighetsmäklare 
ska kunna möta den kravbild som de ställs emot. Fastighetsmäklaren ska ha 
god kunskap inom ekonomi och juridik för att på bästa sätt kunna tillgodose 
kundernas behov (Lundström 2008). På fastighetsbyråns hemsida går det att 
läsa om saker som utmärker yrket: ”Lite ekonom, lite skatteexpert, och lite jurist. Lite 
psykolog, lite ingenjör och rätt mycket affärsman. Och så lite trädgårdsmästare på det.” 
(Fastighetsbyrån 2012). På fastighetsbyråns hemsida tar de även upp vikten av 
att inge förtroende till sina kunder: ”Vi vet att våra kunder väljer en mäklare som de 
har förtroende för. Förtroende är någonting vi arbetar hårt för att förtjäna, därför är vi alltid 
genuint intresserade och engagerade i kundens situation.” (Fastighetsbyrån 2012). Att 
mäklare får arbeta med många olika saker håller även Notars rekryteringschef, 
Johanna Lindbäck, med om. Hon säger att det är ett roligt och flexibelt jobb 
där mäklaren har hand om bostadsförsäljningen från början till slut och att 
mäklaren själv avgör hur stor arbetsbördan blir i slutändan (TV4 2010). 

Som fastighetsmäklare är det även viktigt att se till vad kunden vill få ut av 
samarbetet. Genom att arbeta hårt och att satsa tid, resurser och energi på 
arbetet kan mäklaren öka kundens upplevda värde (Dabholkar & Overby 
2006).  

2.5. Förmedlingen 

Människor är över lag engagerade av frågor som gäller boendet då det spelar 
en fundamental roll i livet. Detta medför att mäklares agerande inte sällan blir 
ett samtalsämne (Lundström 2008). Grunden till själva mäklaryrket är alltså att 
hitta en köpare till det objekt som uppdragsgivaren vill sälja. För att nå 
optimalt resultat och sammanföra köpare och säljare ska en process bestående 
av flera steg gås igenom. Det brukar nämnas tre huvudsteg, vilka är intag, 
försäljning och avslut (Lundström 2008). Det kanske största problemet, om 
konkurrensen är hård, är att sälja in sig själv och därmed få uppdraget att 
förmedla objektet. 
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När mäklaren väl fått in objektet ska detta värderas, marknadsföras och 
mäklaren ska sköta kontakten med spekulanter. Eventuell budgivning ska tas 
om hand samtidigt som alla intressenter ska kontakts för att hållas uppdaterade 
om vad som händer i affären. När högsta budet är lagt och detta är accepterat 
skrivs köpehandlingar (Lundström 2008). 

Efter en lyckad affär bör mäklaren följa upp affären genom att kontakta 
parterna och få reda på deras synpunkter, på så sätt ökar även det upplevda 
värdet hos kunden (Dunlap et al. 1988). Fastighetsmäklaren ska slutligen 
erhålla en ersättning för det arbeta denne har lagt ner för att genomföra 
förmedlingen. 

2.6. Arvodet 

Arvodet spelar en betydande roll då mäklaren ska marknadsföra sig och locka 
till sig nya kunder. Inom mäklaryrket är det allt som oftast provisionsbaserat 
arvode råder. En viss procentsats fastställas och noteras i uppdragsavtalet, i 
och med detta relateras mäklarens arvode till utfallet av förmedlingen 
(Lundström 2008). Till skillnad från de flesta andra yrken mäts alltså inte lönen 
i nedlagd tid och direkta kostnader. Detta gynnar både mäklaren och säljaren. 
Mäklaren kan påverka sin egen lön, vilket ofta gynnar säljaren då detta kan leda 
till en snabb affär och ett högre pris (Lundström 2008) 

Vissa byråer väljer att använda det som ett förhandlingsknep vid intag och 
locka till sig kunden med den lägsta provisionen. Andra väljer att använda en 
fastställd procentsats, kanske något högre eftersom ett högre pris automatiskt 
kan förknippas med högre kvalitet hos konsumenter (Sengupta & Yan 2011). 
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3. Teori 

I det här avsnittet kommer vi att förklara viktiga begrepp mer djupgående. Teorin kan 
kopplas till nödvändiga grundteorier som vi tagit upp tidigare i studien. Avsnittet kommer 
även att leda till frågeställningar som behöver besvaras. Vilken roll spelar till exempel teorin 
som vi tar upp för nischade fastighetsmäklare och är det över huvud taget någonting som 
reflekteras över? Detta kommer att besvaras i nästa kapitel då vi tar upp empiri. 

Målet med studiens teoriavsnitt är att ytterligare öka förståelsen hos läsaren för att denne på 
enklast möjliga vis kan ta åt sig ämnet. Termer som är viktiga att känna till kommer här 
att belysas och beskrivas. 

3.1. Överblick av mäklaryrket 

Idag finns det ett stort utbud av fastighetsmäklare på den svenska 
bostadsmarknaden. Flertalet av dessa är svåra att särskilja när det kommer till 
hur de har valt att nischa sig på marknaden och hur den tjänst de erbjuder är 
utformad. På senare tid har flera uppstickare slagit sig in på marknaden och 
tagit marknadsandelar genom att nischa sig på ett helt nytt sätt och erbjuda 
den vanliga mäklartjänsten paketerad på ett helt unikt vis. Detta kallas 
marknadssegmentering och innebär att de riktar in sig på en speciell dela av 
marknaden som ingen tidigare gjort, de väljer att nischa sig (Hjulström 2011). 

De fem största fastighetsmäklarkedjorna på den svenska bostadsmarknaden 
erbjuder en mäklartjänst till sina kunder som i stort sett är den samma oavsett 
vilken som en säljare vänder sig till (Svensk fastighetsförmedling m.fl. 2012). 
Detta innebär att det är oerhört svårt för en kund att välja vilken 
fastighetsmäklare de vill använda sig av vid en bostadsförsäljning. Flera av 
dessa mäklare väljer att konkurrera via pris på deras erbjudna tjänst och det är 
relativt lätt att förhandla ner deras provision och därmed låta det vara en 
avgörande del i valet, tillsammans med personkemin, av fastighetsmäklare 
(Hjulström 2011). Fastighetsmäklarna lägger stor vikt vid att marknadsföra de 
objekt som det skall förmedla åt sina klienter. Marknadsföringen sker via 
många olika kanaler. Stora dagstidningar så som Dagens nyheter och Svenska 
dagbladet har speciella bostadsmagasin där fastighetsmäklare väljer att 
marknadsföra de objekt de har till uppdrag att förmedla (Svensk 
fastighetsförmedling m.fl. 2012). 
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År 1998 startade Fastighetsmäklarförbundet FMF, Mäklarsamfundet, 
Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling bostadssidan Hemnet som 
sedan starten har blivit oerhört populär och där det dagligen läggs upp nya 
objekt som är till salu runt om i hela Sverige. Sidan har ungefär 1,4 miljoner 
unika besökare i veckan och dagligen 1 000 000 bostadsvisningar 
(Hemnet2012). Fastighetsmäklarfirmorna marknadsför även sina objekt i deras 
skyltfönster och på deras hemsidor (Svensk fastighetsförmedling m.fl. 2012). 
Några av fastighetsmäklarna har även samarbeten med banker eller rent av ägs 
till 100 % av en bank och därmed kan marknadsföra sig som ett bra val då de 
kan ge förmånliga lån och en bra och stabil bankkontakt (Fastighetsbyrån 
2012). Många av fastighetsmäklarbyråerna väljer även att marknadsföra sitt 
eget varumärke och väljer både annonser, tv-reklam och radioreklam för att 
visa att de finns och för att fortsätta bygga vidare på sitt varumärke och stärka 
sin ställning på marknaden (Fastighetsbyrån 2012). Det är viktigt att 
marknadsföring som görs är till för att erbjuda en tjänst som kan anses 
värdeskapande för båda parter. Det är viktigt att inte bara riktar in sig på att 
uppfylla det behov som fastighetsmäklarnas kunder säger sig ha för då kan 
mäklaren missa väldigt mycket. Det är just samspelet som är det viktiga, då 
deras tjänst ses som ett värdeskapande samarbete som erbjuder något mer 
(Edvardsson 1996). 

3.2. Marknadssegmentering 

Marknadssegmentering går ut på att fastighetsmäklare riktar in sig på en 
specifik målgrupp inom den valda marknaden, de specialiserar sig till exempel 
på ett speciellt område eller på specifika bostäder. Marknadssegmentering 
innebär att den marknad aktören vill ge sig in på delas upp i mindre 
delmarknader. För fastighetsmäklare är detta ett vanligt förkommande 
fenomen att just arbeta med segmentering då alla kunder har olika önskemål 
och uppfattningar om hur en tjänst skall vara utformad (Plummer 1974). Flera 
mäklare väljer att arbeta i speciella områden eller att bara ta sig an en viss typ 
av objekt. Fastighetsmäklare kan därmed erbjuda samma tjänst men de utför 
den i olika områden eller på ett speciellt vis (Svensk fastighetsförmedling m. fl. 
2012). Det har under den senare tiden kommit fler fastighetsmäklare som slår 
sig in på en speciell marknad och mot ett speciellt segment (Mäklarsamfundet 
2012).  
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Marknadssegmentering kan ske på flera olika sätt, det kan vara demografiskt, 
geografiska variabler, beteendemässiga variabler, psykografiska variabler.  Den 
demografiska variabeln beskriver sådant som ålder, civilstånd till vilket kön 
kunden har. Sedan finns de geografiska som beskriver var företaget verkar, är 
det i en storstad eller är affärsområdet på en mindre ort. Den variabel som 
bestämmer attityden eller hur ofta en produkt/tjänst används samt hur mycket 
kunskap kunder har om den. Det psykografiska är den variabel som tar upp 
kundernas sociala status och deras livsstil (Kotler & Armstrong 2011). 
Fastighetsmäklare angriper dessa variabler på olika sätt, vissa väljer att ta sig an 
alla marknader och ser till att finnas överallt i Sverige medan andra har valt att 
ha färre kontor i speciell stad eller inom en speciell stadsdel (Mäklarsamfundet 
2012). Det finns sex steg som processen delas in i för att finna rätt segment att 
rikta verksamheten mot. 

1. Segmenterings variabler: 

I det första steget väljer företaget vilka variabler de skall arbeta med. 
Vill de ta fram mer kostnadseffektiva arbetssätt eller vill de vända sig 
till en speciell målgrupp eller verka i speciell stad eller stadsdel. Eller ska 
de ha ett speciellt arbetssätt.  

2. Ledarskaps variabler: 

I detta steg handlar det om relevans och genomförande, och att 
identifiera segmentet som går att knyta an till de uppsatta målen och 
statistik. Här är det viktigt att överbygga den klyfta som uppstår mellan 
det akademiska och det praktiska. Här undersöks också vilka tekniska 
framsteg som finns inom det valda segmentet och vilka hjälpmedel som 
går att ta fram eller utveckla. Cheferna identifierar lämpliga variabler 
inom det valde segmentet för att sedan analysera och vidta lämpliga 
uppgifter som behöver utföras. Sedan bestäms vad attraktionskraften 
skall vara för att nå det valda segmentet. Sedan kommer själva 
genomförandet.  

3. Värdet av segmentet: 

Här analyseras hur segmentering leder till differentiella fördelar eller en 
bättre grund för att konkurrera mot andra aktörer. Det sätts upp 
prestationsmål och utvecklas metoder för att mäta segmentets bidrag 
och framgång. 
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4. Nya metoder: 

Här undersöks nya metoder som har dykt upp, så som on-line 
segmentering och hur internet och den digitala tillämpningen har 
påverkat kundernas livsstil. 

5. Segmenterings strategier: 

I detta steg undersöks vilka innovativa strategier för segmenteringen 
som finns.  Företagen identifierar också vilken nödvändig kompetens 
som krävs för att driva segmenteringen och vad som finns som kan ha 
en dämpande effekt. 

6. Stabilitet och förändring: 

Ändra eventuella fel som uppkommit och se till att alltid återkoppla till 
dina kunder. Det är även viktigt att utveckla och utvärdera ditt 
arbetssystem så att det är uppdaterade. 

De sex stegen är en modell av Quinn och Dibb (2010). 

3.3. Differentiering 

Att differentiera sin produkt innebär att särskiljer sig från sina konkurrenter 
(Kotler & Armstrong 2011). Differentiering kan genomföras genom att till 
exempel ändra pris, lägger till tjänster eller på annat sätt ökar det upplevda 
värdet hos kunden. Då en marknad får allt fler aktörer ökar också 
konkurrensen bland dessa. Målet med differentiering är att producenten ska få 
kunden att uppleva produkten som mer värdefull än konkurrenters 
motsvarigheter (Kotler & Armstrong 2011). 

Differentiering handlar enligt Porter (2004) om att skapa någonting som 
upplevs unikt. Denna unika position kan sedan användas för att nå intäkter 
över vad som annars hade varit möjligt. Genom att särskilja sina produkter 
från andra aktörers ökar även kundlojaliteten gentemot företagets produkter 
och det medför i sin tur att kunderna blir mindre priskänsliga (Porter 2004). I 
och med att kunderna blir mindre priskänsliga kan företaget ta ett högre pris 
för sin produkt (Svanberg 2009). 
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3.4. Kvalitetsbegreppet inom en tjänstemarknad 

Ordet kvalitet härstammar från latinets ”qua’litas” som betyder beskaffenhet 
eller egenskap (NE 2012). Ett starkt varumärke kan skapa associationer till 
kvalité och en väl utförd tjänst som kunden får när de väljer en specifik tjänst 
Miesenberger de Morais och Snellman 2012). Kvaliteten skapas av ett företags 
medarbetare och inte av olika kvalitetstekniker, kontroller eller mätsystem. 
Kvaliteten inom ett tjänsteföretag bör främst relateras till affärsidén och de 
strategiska och operativa målen.  Det skall självklart även läggas en oerhört 
stor vikt på kunderna och medarbetarnas uppfattning om vad kvaliteten är och 
hur den skall uppnås. Vissa hävdar att kvaliteten är relationskopplad och 
kundtillfredsställelse är kopplad till den faktiska transaktionen. Det finns de 
som har en klar uppfattning om en tjänsts kvalité utan att ha använt sig av den. 
Däremot kan kundtillfredsställelse endast uppstå då en tjänst har använts. Det 
är oerhört viktigt att alla på företaget vet hur just deras kvaliteter definieras för 
att det särskiljer sig bland marknadens olika aktörer. Kvaliteten genomsyras av 
alla intressenter och därmed är säljare, köpare, och mäklare inkluderade för att 
få till den kvalité som förväntas utifrån deras uppfattning om tjänstens 
beskaffenhet. Den rätta kvalitén infrias när förväntningarna på tjänsten infrias 
(Edvardsson 1996).  

Det finns fem steg som fångar in de olika aspekter som finns i totalkvaliteten i 
en tjänst: 

1. Konstruktionskvalité: 

Här handlar det om de förutsättningar som finns för att utföra tjänsten. 
Vilken struktur krävs för att det skall gå att genomföra och vilka 
resurser som krävs för att uppnå kvaliteten. 

2. Processkvalité: 

Processkvaliteten tar upp de aspekter som behandlar hur själva 
utförandet av tjänsten sköts. Det är viktigt att interaktionen mellan 
kund och tjänsteföretagets medarbetare. 

3. Leveranskvalité: 

Ska leveranskvaliteten ses som något skilt från processen eller ska det 
ses som en del. I en tjänstelogik är produktion, leverans och 
konsumtion överlappande processer då de sker. Därför kan det talas 
om leverans – och konsumtionskvalitet. 



 19 

4. Resultatkvalité: 

Under hela arbetsgången får kunden olika intryck och upplevelser som 
påverkar uppfattningen om den givna kvaliteten. Så detta är om hur 
kunden har upplevt den utförda tjänstens kvalité. 

5. Relationskvalité: 

Flera tjänster skapar en relation mellan företaget och kunden. Här 
avgör kvaliteten på enskilda tjänster, processer eller transaktionen den 
upplevda kvaliteten. 

De 5 stegen är hämtade ur Edvardsson (1996) 

Skulle däremot någonting gå fel i den utförda tjänsten är det viktigt att 
företaget har bra återställningsförmåga. Med god återställningsförmåga 
innebär det att ett företag är oerhört duktiga på att rätta till ett 
eventuellt fel och därmed se till så att de inte tappar en kund eller får 
ett dåligt rykte på marknaden. Detta kan vara oerhört kostsamt. 

Det finns kvalitetsfaktorer som är oerhört viktiga, det är empati, bemötande, 
spontanitet och problemlösningsförmåga. Dessa faktorer är av yttersta vikt för 
att kunna erbjuda kunden en bra och kvalitativ tjänst från företagets sida och 
sedan uppfattas som ett företag vars tjänster håller en hög kvalitet 
(Edvardsson 1996). 

3.5. Positionering 

Positionering handlar om vilka egenskaper kunder kopplar ihop med ett 
företag och dess produkter (Kotler & Armstrong 2011). Genom att ha en 
tydlig bild att positionera sig efter som företag finns möjligheten att skapa en 
psykologisk bild hos kunderna. Målet kan vara att framstå som hjälpsamma, 
vänliga och/eller stå för bra kvalitet (Kotler & Armstrong 2011). 

”Keep your friends close, but your enemies closer” är ett uttryck som myntades av den 
kinesiske generalen Sun Tzu. Att känna sina fiender kan vara avgörande i 
många fall, inte minst inom företagande. För att veta hur positioneringen ska 
gå till sig bör den nye aktören ha förståelse för andra aktörers styrkor och 
svagheter (Chen & Uysal 2002). När en tydlig bild har skapats av hur 
marknaden och dess aktörer ser ut finns möjligheten att skapa en 
konkurrenskraftig position. Med ett starkt positionerat varumärke är det 
möjligt att skapa långsiktig framgång (Chen & Uysal 2002). 
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Det går att positionera sig på flera olika sätt. Kotler (2011) väljer att lyfta fram 
fem olika sätt att positionera sig på. Dessa är att positionera sig genom 
egenskaper, användning, användare, konkurrent, produktkategori och 
kvalitets-/prispositionering. Valet av positionering bestäms av hur läget på 
marknaden ser ut. Företaget bör se till sina egna styrkor och svagheter 
samtidigt som de bör ha bra koll på andra aktörer och dess produkter (Kotler 
& Armstrong 2011).  

3.6. Nisch 

En nisch kan beskrivas som det behov en grupp har av en bestämd blandning 
fördelar (Kotler & Armstrong 2011). Skillnaden mellan en nisch och ett 
segment är storleken, en nisch är mindre än ett segment. Det finns därmed 
plats för ett mindre antal konkurrenter. Fördelen med att nischa sig är enligt 
Kotler (2011) att få en större förståelse för sina kunder, detta är kunderna i sin 
tur beredda att betala ett högre pris för. 

Genom att sätta en nisch på sitt företag är det möjligt att öka vinsterna i 
förhållande till de resurser som innehas (Noy 2010). Genom att använda sig av 
en nisch vid marknadsföring finns möjligheten att positionera sig och ta ett 
ledigt utrymme på marknaden och då vinna fördelar i form av ökade intäkter. 
Det lediga utrymmet på marknaden är ett behov som uppstått hos kunderna 
av att kunna lösa ett problem (Noy 2010).  

Att nischa sitt företag kan vara riskabelt då det inte på förhand finns några 
garantier om att just den specifika nischen är attraktiv på rådande marknad. 
Det kan bli en succé samtidigt som möjligheten finns att affärsidén går 
käpprätt åt skogen (Noy 2010). Enligt Noy (2010) finns det ett tydligt 
samband för när en nisch kan bli lyckad. Då det råder en hög konkurrens på 
marknaden och produkterna ser mer eller mindre likadana ut skapas ett behov 
av någonting nytt. Lyckas ett företag fånga upp detta och nischa sig för att 
tillgodose kunderna med en problemlösning ökar chanserna för att nischen 
blir lyckad. 

Det är alltså viktigt att tänka på, vid utformning av en egen nisch, om den är 
hållbar på lång sikt (Noy 2010). Skulle det visa sig att nischen är mer av en 
fluga riskeras hela företaget. Noy (2010) tar upp två specifika hot mot en 
nischad verksamhet. Det första är att efterfrågan på den nischade produkten 
minskar och det andra är att nischen blir så populär att andra aktörer kopierar 
det lyckade konceptet. 
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3.7. Varumärke 

Ett varumärke är en immateriell tillgång som ett företag har. Denna 
immateriella tillgång skapas av de bilder och tankar hos andra när det ser eller 
får höra företagets namn. Varumärket är inte bara en tjänst eller en produkt 
som kan tas på, ett varumärke är de associationer som uppstår i en kunds 
medvetande när företaget kommer på tal och vad det de då associerar med 
detta företag och vad de kan förväntas få av företaget (Kotler & Armstrong 
2011). Känslan som uppstår kan ses som en relation då associationen en kund 
har tenderar att följa med under en längre tid, det är därmed inte bara en kort 
emotionell känsla som uppkommer plötsligt och sedan försvinner (Batra et al. 
2012). Om känslan som kunderna associerar med företagsnamnet eller 
logotypen de ser stämmer överens med den image som företaget eftersträvar 
kan varumärket sägas vara starkt och balanserat (Miesenberger de Morais och 
Snellman 2012). 

3.8. Sammanfattning 

Vi har i detta kapitel belyst relevanta teorier som kan kopplas till vår studie om 
nischade fastighetsmäklarbyråer. Begreppen segmentering, differentiering, 
kvalitet, positionering, nisch samt varumärke har lyfts fram och beskrivits för 
att ge läsaren en god grund inför kommande kapitel. Valet av de nämnda 
begreppen motiverar vi med att vi anser att dessa bidrar till ökad förståelse av 
ämnet hos läsaren. De bidrar även till att belysa vad som är viktigt att ha god 
kännedom om när en verksamhet ska drivas med en nisch. 
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4. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att beskriva hur vi har valt att gå till väga för att samla in 
information och motivera vägval som vi har varit tvungna att välja mellan. Metodvalet spelar 
en viktig roll i uppsatsskrivandet eftersom det visar på vilket sätt vi har valt att arbeta. 
Målet är att ge läsaren en tydlig bild av hur vi har gått till väga för att få svar på vår 
problemformulering. 

4.1. Metodval 

Tanken om att skriva vårt arbete om fastighetsmäklarbyråer som grundar sitt 
arbete på en speciell nisch har funnits hos oss sedan vi startade vår utbildning. 
Vi har båda lockats av det som kan ses som innovativt och fräscht på 
marknaden och vår personliga bild av mäklaryrket handlar just om att sticka ut 
i mängden. Sättet som de stora fastighetsbyråerna marknadsför sig är 
koncepten i stort sett likadana. Vi har undersökt några av de största aktörerna 
på marknaden, jämfört vad de erbjuder och kommit fram till att så är fallet. 
Ska en ny aktör slå sig in på marknaden behöver denne komma med någonting 
nytt som inte redan finns erbjudet. Enligt Selame & Selame (1975) ska aktören 
se till kundbehov som inte är uppfyllda för att på så sätt differentiera sig från 
de andra aktörerna. För att som ny sticka ut och verka attraktiv behöver 
aktören göra något som ingen annan gör, hitta sin unika identitet (Selame & 
Selame 1975).  

När vi ska hitta information och svaren till den problemformulering som vi 
grundar vår studie på ska vi ta ställning till hur detta ska genomföras. Det finns 
många olika modeller att följa, samtidigt ska vi välja den som passar bäst till 
vårt ämnesområde. För att arbetet ska bygga på relevant information och 
verklig fakta är det viktigt med en tydlig struktur (Jacobsen 2002). Att ha en 
tydlig struktur vid insamlandet av information är viktigt eftersom vi annars kan 
få en så kallad undersökningseffekt vilket innebär att informationen skapas av 
undersökningen. Undersökningen ska därför hållas särskild från vad vi som 
författare har för egna tankar och teorier innan starten av arbetet (Jacobsen 
2002). Först när undersökningen är genomförd och teorier jämförda med 
verkligheten kan vi göra egna tolkningar. 
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4.2. Deduktiv kontra induktiv ansats 

Verkligheten ska kartläggas genom datainsamling. Denna kan genomföras på 
två sätt, antingen genom en deduktiv eller en induktiv ansats (Jacobsen 2002). 
En deduktiv ansats handlar om att författarna skapar egna förväntningar på 
verkligheten genom att gå igenom teorier för att sedan undersöka om detta 
stämmer i verkligheten. Nackdelen med denna ansats är enligt Jacobsen (2002) 
att författaren endast ser till teorier denne på förhand finner relevanta. Risken 
blir således att forskaren i slutändan bortser från viktig information. 

En induktiv ansats handlar till skillnad från deduktiv ansats om att forskaren 
först börjar med att se till verkligheten för att sedan återkoppla denna till 
vetenskapliga teorier. Målet med den här varianten är att ingenting ska 
begränsa vilken information den enskilde forskaren samlar in. Valet mellan 
dessa två varianter av ansatser brukar kallas metodikens första problem (Jacobsen 
2002).  

Vi vill undersöka och återkoppla till en så trovärdig bild som möjlig av 
verkligheten samtidigt som vi stödjer denna mot teorier som vi har kännedom 
om. Vi har således mindre förväntningar på vad som kan komma att dyka upp 
vid datainsamlingen. Detta fenomen, en blandning av de två ansatserna, kallas 
för en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 2007). Studien kommer alltså att 
genomföras med en abduktiv ansats där vi ser till både relevanta teorier och 
tolkningar av verkligheten. 

4.3. Kvantitativ eller Kvalitativ metod? 

Det mest avgörande valet vi gör i vårt metodval handlar om hur vi väljer att 
samla in information. Ska vi använda en kvalitativ metod och intervjua våra 
källor, eller ska vi istället använda en kvantitativ metod och skicka ut enkäter 
som respondenterna får svara på? Tidigare har vi motiverat vårt val av att 
använda en abduktiv ansats. En ansats där verkligheten undersöks kopplas 
ofta samman med kvalitativa metoder (Jacobsen 2002). Eftersom studien riktar 
sig mot enskilda mäklarbyråer med en nisch väljer vi att utgå ifrån en kvalitativ 
metod istället för en kvantitativ. Vi väljer dock att i korthet klargöra för de 
mest väsentliga skillnaderna mellan en kvantitativ och en kvalitativ metod. 

 



 24 

4.3.1.  Kvanti tat iv  metod 

En kvantitativ metod bygger på att forskaren skaffar information om teorier 
som denne ser som relevanta (Jacobsen 2002). Den insamlade informationen 
använder forskaren sedan för att ange fastställda frågor med givna 
svarsalternativ till respondenten. Den kvantitativa metoden brukar ibland 
kallas numerisk metod, vilket syftar till att undersökningsformen är baserad på 
forskarens på förhand utformade meningar (Åsberg 2001). 

Risken med att använda en kvantitativ metod är att forskaren i högre grad får 
svar på hur respondenterna uppfattar forskarens tolkning av verkligheten 
istället för vad respondenterna själva har för uppfattning (Jacobsen 2002). Ska 
forskaren använda en kvantitativ metod är det extremt viktigt att forskarens 
frågor uppfattas som relevanta av respondenterna. 

4.3.2.  Kval i tat iv  metod 

En kvalitativ metod bygger på att respondenterna intervjuas och forskaren är 
öppen för ny information, för det överraskande som inte var väntat (Jacobsen 
2002). Respondenten får ge beskrivande svar utifrån hur denne uppfattar 
problemet som forskaren vill ha svar på. Genom att tolka den tillfrågades syn 
och använda dennes spetskompetens inom området kan forskaren skapa sin 
egen verklighetsbild. Den som vill undersöka någonting bör alltså gör en 
grundlig undersökning genom att se till så verklighetstroget material som 
möjligt. ”Händelser kan bara begripas rätt om de ses i sina sammanhang” (Ely 1991). 

”Kvalitativa forskare vill att de som undersöks ska tala för sig själva för att deras 
perspektiv ska framgå av ord och handlingar.” (Ely 1991). Vid en kvalitativ studie 
sätter sig forskaren i respondentens situation för att på så sätt göra sin egen 
tolkning av läget. 

Ordet kvalitet syftar till informationens art (Kvale 1997). Att använda en 
kvalitativ metod vid informationssökning kan då beskrivas som att identifiera 
ett områdes beståndsdelar. Skulle forskaren istället se till en kvantitativ studie 
så handlar den snarare om kvantitet. En kvantitativ undersökning blir 
personlig och påverkas därför av personliga tankar och värderingar. Eftersom 
metoden ser till individens egen livssituation och dennes erfarenheter ges 
forskaren en unik möjlighet att få sanningsenlig information. Vikten av empati 
gentemot sin motpart framhävs ytterligare för att nå önskat resultat (Kvale 
1997).   
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Kritiker anser att en kvalitativ metod kan stå närmare verkligheten eftersom 
informationen inte måste tolkas lika många gånger som i en kvantitativ metod 
(Jacobsen 2002). Vid en kvantitativ metod ska respondenten först tolka 
författarens tankar som denne utvecklat genom att gå igenom vad denne anser 
vara väsentliga teorier. Författaren ska sedan tolka respondentens svar på de 
frågor som ställts. Vid en kvalitativ studie förs istället en diskussion och 
författaren behöver bara tolka det som respondenten anser vara väsentligt. 
Förutom att stå närmare verkligheten menar vissa kritiker att en kvalitativ 
metod är progressiv (Kvale 1997). 

4.4. Strategi 

Som vi tidigare nämnt väljer vi att använda en kvalitativ metod med en 
abduktiv ansats. Vi anser att det är det bästa sättet för att få svar som stämmer 
överens med verkligheten. Vi anser även att den modellen passar bäst för en 
undersökning som den vi genomför. Valet av metod beror helt på vilka 
forskningsfrågor som ställs (Kvale 1997). Genom att ge respondenten sju 
övergripande frågor (se bilaga 1) att besvara kommer vi även att få information 
utöver dessa, så kallad överraskande information (Jacobsen 2002). Vi räknar 
med att detta ska ge oss en hel del nyttigt att grunda vår studie på och enligt 
Jacobsen (2002) bör nya infallsvinklar dyka upp under vägens gång. Sådan 
information som vi inte väntat oss. 

4.5. Upplägg 

För att kunna samla in verklighetstrogen information har vi förberett frågor 
(se bilaga 1). Vid marknadsföring ska aktören se till problem som kunderna 
har istället för vilka behov de har (Matzler et al. 1996). Vi har tagit detta i 
beaktning då vi utformat frågorna.  

När vi färdigställt de frågor vi vill ha svar på från respondenterna kontaktade 
vi de mäklarbyråer som intresserade oss. Vi nämnde tidigare att vi avgränsar 
vår studie till nischade bostadsmäklare inom Stockholms innerstad. Utifrån det 
kriteriet har vi undersökt nischade mäklare som medför någonting nytt och 
fräscht till marknaden. Ett ämne vi båda finner både intressant och lärorikt 
inför framtida yrkesval. 
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4.6. Urval 

Vi har valt att avgränsa vår studie till Stockholms innerstad och rikta in oss på 
mäklarbyråer som har en egen nisch. Konkurrenssituationen är hög vilket 
kräver differentiering från mäklarbyråernas sida för att locka till sig kunder. De 
mäklarbyråer som vi har valt att kontakta för intervjuer är alla verksamma i 
Stockholms innerstad och har sitt eget sätt att arbeta på. 

För att få så verklighetstrogna svar som möjligt har vi försökt att få diskutera 
våra frågor med personer som på något sätt har förmågan att påverka 
företagets utveckling. Vi har bland annat kontaktat personer som arbetar med 
marknadsföring eller på annat sätt har en ledarposition på byrån. 

Vi har valt att inte se till könsfördelning mellan respondenterna utan endast 
riktat in oss på personer som har information att tillföra vårt arbete. 

När det var dags att planera intervjuer och boka in dessa kontaktade vi sexton 
olika respondenter, alla från olika bolag. Utav dessa sexton bolag arbetar 
fjorton med fastighetsmäkleri. De återstående två är mäklarsamfundet och en 
varumärkesexpert. 

Av de fjorton tillfrågade mäklarna svarade tre snabbt på vår förfrågan och var 
direkt intresserade av att medverka i vår studie. Dessa var Fantastic Frank, 
Eklund Stockholm New York och Sjönära. Av sju fick vi som svar att de inte 
ville eller hade möjlighet att medverka. Återstående fyra har inte återkopplat 
varken mail eller telefonsamtal till oss. Vidare försök att ta kontakt med dessa 
har gjorts utan att nå resultat. 

Varumärkesexperten Peter Rovér bidrog med information till vår studie 
angående varumärkets betydelse för ett företag. Wiveka Ljungström på 
mäklarsamfundet gav tips om nischade mäklarbyråer. Information inhämtades 
från alla respondenter genom intervjuer. 
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4.7. Intervju 

En intervju är en konversation med ett syfte (Bringham & Moore 1931). 
Anledningen till att vi genomför en intervju är att vi vill få ut någonting som vi 
kan använda till vår studie. Intervjun bör också bygga på att den som blir 
intervjuad har ett intresse av att intervjuas (Bringham & Moore 1931). 
Respondenten ska, för att uppnå bästa resultat, visa intresse för att hjälpa 
forskaren med dennes undersökning. Det ökar chansen att resultatet blir 
sanningsenligt och verklighetstroget. Samspelet mellan respondenten och 
forskaren bygger upp kunskaper då båda parter utbyter synpunkter och för en 
diskussion (Kvale 1997). Det är allmänt känt att människor utvecklas genom 
konversationer. En intervju blir ett samtal med en tydlig struktur, vilket styrks 
av författarna Bringham & Moore (1931) och Kvale (1997). 

Enligt Kvale (1997) finns det sju olika stadier att ta sig igenom under en 
intervju. Dessa är tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 
och rapportering. Mallen beskriver genomförandet av en intervju från 
planeringsfasen till färdigbehandlad information.  

Intervjuerna bokades in under tiden vi samlade information till studien. Dessa 
genomfördes sedan genom att vi besökte mäklarna på deras kontor. I den mån 
det var genomförbart ville vi genomföra intervjuerna på mäklarnas kontor för 
att få ett helhetsintryck av tjänsten de erbjuder. Vi fick svar på frågorna 
samtidigt som vi fick flera intressanta synvinklar på problem som vi tidigare 
inte hade tänkt på.  

4.8. Intervjuobjekt 

Det som är viktigt att tänka på vid valet av intervjuperson är att vi ska se till en 
person som är samarbetsvillig, välmotiverad, uppriktig och konsekvent. 
Dessutom krävs naturligtvis en god kunskap inom ämnet (Kvale 1997). Det är 
samtidigt viktigt att poängtera att den ”perfekte” respondenten inte finns, 
personer passar olika bra till olika undersökningar. 

De vi har valt att intervjua är alla mer eller mindre innovatörer inom 
branschen samtidigt som de är relativt nya på marknaden. De har sin egen stil 
och bidrar på sitt sätt till mäklarbranschens utvecklande. Eftersom vi ville 
skriva vår uppsats om hur det nya påverkar marknadens utveckling tycker vi 
att det passade bra med att analysera mäklarbyråer med en egen stil, en egen 
nisch. 
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4.9. Inför intervjuerna 

Innan vi kom fram till vilka frågor som skulle tas upp hos respondenterna gick 
vi igenom teorier och vetenskapliga artiklar inom företagsekonomi. Vi ville i 
och med detta öka vår förståelse om vad vi behöver få svar på. Artikeln av 
Matzler et. al (1996) handlade just om produktutveckling och att identifiera 
kunders problem. Matzler (1996) uppmärksammade i huvudsak fyra 
grundläggande frågor: 

v Vilka associationer kopplar kunder till er och er produkt? 

v Vilka problem/defekter/klagomål associerar kunder till er och er produkt? 

v Vilka kriterier tar kunden i beaktande när de väljer er produkt? 

v Vilka nya kriterier eller tjänster skulle bättre möta kundens förväntningar, vad 
skulle kunden ändra på i er produkt? 

Intervjufrågorna bör vara korta och koncisa samtidigt som de ska fylla ett 
specifikt syfte (Kvale 1997). Frågorna bör också enligt Kvale (1997) hållas 
inom en tydlig ram så att respondenten inte svävar ut och tar upp saker som är 
helt ointressanta för forskaren och dennes studie. 

4.10. Genomförande 

För att förstå den information som respondenten uttrycker ska forskaren sätta 
sig själv i respondentens situation (Kvale 1997). Informationsmässigt råder en 
större skillnad i kunskap mellan den som intervjuar och den som intervjuas. 
Som forskare är det viktigt att vara empatisk gentemot sin motpart men 
samtidigt sätta en tydlig prägel på intervjun för att få ut rätt information (Kvale 
1997). 

Innan vi genomförde intervjuerna skapade vi oss en bild av vad som 
egentligen krävs av en intervju för att den ska kunna användas i en studie. 
Modellen av Kvale (1997) använde vi som grund både inför och efter 
intervjuerna. Att ha en tydlig och genomgående struktur gör arbetet enklare att 
tolka i slutändan.  
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Intervjuerna genomfördes på plats hos de mäklarbyråer som hade tid att 
avsätta och gick ut på att vi, forskarna i det här fallet, ställde frågor och 
respondenterna svarade på dessa. De som inte kunde avsätta tid för en intervju 
förde vi istället en diskussion över telefon. Utöver de frågor som vi hade 
förberett fick respondenterna själv beskriva deras syn på deras situation. De 
svar vi fick skrevs ner under intervjun för att minska risken för feltolkningar i 
efterhand. 

4.11. Analys 

Efter att vi genomfört intervjuerna var det dags att behandla informationen. Vi 
var vid alla tillfällen två som skrev ner de svar vi fick, vi gjorde så för att 
minska risken att tolka informationen felaktigt. Informationen vi fått från 
respondenterna antecknades, när detta var gjort renskrevs alla anteckningar. 
Dessa analyserade vi, använde informationen och presenterade denna som 
studiens empiri. De renskrivna intervjuerna presenteras även som bilagor i 
slutet av studien (Bilaga 2, 3 & 4). 

Analysen kommer att visa hur vi tolkar den information vi fått ut genom 
intervjuer. Kvale (1997) beskriver fem steg som vi anser kan bidra till vår 
intervjuanalys. 

v Respondenten beskriver situationen utifrån sin livsvärld 

v Intervjupersonen upptäcker nya förhållanden 

v Forskaren tolkar respondentens svar och ställer följdfrågor på detta 

v Forskaren tolkar anteckningarna från intervjun 

v Återkoppla resultatet till respondenten som får möjlighet att 
kommentera analysen 

Genom att följa modellen av Kvale (1997) ska vi analysera intervjuerna och på 
så sätt skapa en bild av den verklighet som respondenterna lever i. Det går 
dock inte att frångå att forskaren tolkar informationen utifrån sitt eget 
perspektiv. 
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4.12. Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet handlar om resultatets innehåll, validitet om en kvalitetskontroll av 
materialet (Kvale 1997). För att kunna stödja sig på information forskaren fått 
från intervjuer ska denne tänka på att inte ställa ledande frågor vilka kan leda 
till att svaren oavsiktligt påverkas. Genom att validera, kontrollera, 
informationen vi använder i studien får vi en överblick av sanningens natur 
(Kvale 1997). 

Personerna vi intervjuade ingick alla på något sätt i byråernas ledning eller 
kunde på annat sätt påverka marknadsföringen för byrån de arbetar på. Detta 
ser vi som trovärdigt då vi anser att de kan sin sak. Vi kommer att sända ett 
utkast till respondenterna för att de ska få möjligheten att kommentera 
eventuella feltolkningar. Genom att göra detta ökas trovärdigheten på empirin 
(Kvale 1997). Ytterligare material som vi använt i vår studie är endast officiellt 
material och även det anser vi ha hög trovärdighet. 

Antalet respondenter som på något sätt har bidragit till vår studies utveckling 
är fem stycken, varav fyra relaterade till mäklarbranschen. Antalet skulle kunna 
ifrågasättas men det bör tas i åtanke att nischade mäklare är av exklusiv art och 
ligger utanför den vanliga mäklarskaran. Antalet möjliga respondenter 
reduceras därmed drastiskt jämfört med om vi istället hade riktat oss mot 
vanliga fastighetsmäklare. 

Ett större antal respondenter, till en viss gräns, ökar trovärdigheten av studien 
(Jacobsen 2002). För att koppla detta till vår studie skulle vi, förutom att öka 
antalet respondenter, kunnat se till ett jämt fördelat antal mellan kvinnor och 
män. På så sätt skulle vi kunnat öka trovärdigheten av studien. 

4.13. Övrigt material 

För att komplettera de intervjuer vi genomfört med ren fakta har vi sett till 
framför allt vetenskapliga artiklar och tidigare undersökningar som kan 
kopplas till ämnet. Dessa har sedan kompletterats med pressmeddelanden, 
tidningsartiklar och offentliga intervjuer. Teorier och modeller kopplade till 
företagsekonomi har gett oss en djupare förståelse för ämnet. 
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5. Empiri 

I det här kapitlet kommer vi att presentera den information som vi har fått in efter att ha 
studerat verkligheten. Vi kommer att presentera de respondenter vi har använt oss av samt 
deras tankar och funderingar angående ämnet som vi valt att skriva om. Intervjuerna 
kommer att framgå i text samt bifogas som bilagor. 

5.1. Fantastic Frank 

Fantastic Frank grundades år 2010 med en vision om att vara en 
fastighetsmäklarbyrå som lägger extra kraft och energi på att allt de gör är av 
absolut högsta kvalité. De lägger särskilt stor vikt vid hur objekten fotograferas 
och framställs eftersom de vill att bilderna skall vara talande för vad deras 
verksamhet står för. 

Fantastic Frank är som vi tidigare nämnt ett ungt företag. De anser att de kom 
in på marknaden vid helt rätt tillfälle och med ett koncept som är någonting 
helt nytt, vilket har lett till det stora intresse som finns kring dem i dagsläget. 
Att bli omtalade i positiv anda är precis vad de strävar efter då det är ett tecken 
på att de uppnår deras högt ställda kvalitétsmål. Kvalitéstämpeln kommer ifrån 
att de omnämns och inte för att de slår sig på bröstet för att säga att de är bäst. 
De kommer att fortsätta arbeta hårt för att alltid behålla den så viktiga 
kvalitéstämpeln. Deras namn återspeglar de två koncept som de erbjuder sina 
kunder, Fantastic och Frank. Frank är ett koncept där deras kunder vill ha 
extra stor omtanke och kvalité när det kommer till att lyfta fram bostadens 
exklusivitet och fina detaljer. Stylister anlitas för att åstadkomma detta. 
Bilderna tas med stor omsorg och lägenheten behandlas som om den skall 
vara med i ett modemagasin, kvaliteten genomsyrar hela processen. Deras 
andra koncept är Fantastic vilket skall blanda konst och marknadsföring. 
Bilderna som tas skall skapa en känsla av humor, kärlek, drama, det ska bli en 
snackis. Fantastic är ett nytänkande som ger bilderna och lägenheten ett helt 
nytt liv med hjälp av det tema som används när lägenheten presenteras. Även 
här läggs stor vikt på kvaliteten, bilderna och styling skall alltid vara 
förstklassig.  
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Fantastic Frank har valt att inte marknadsföra sina objekt på det traditionella 
sättet för fastighetsmäklare, vilket är annonser i tidningar och liknande. De 
väljer istället att arbeta med sociala medier som till exempel deras egna bloggar 
och Facebook. De vill att andra skall sprida vidare objekten ibland vänner och 
bekanta eller att tidningarna skall välja att komma till dem för att de är 
intresserade. Däremot marknadsförs deras objekt på Hemnet och där är deras 
objekt väldigt populära och många går in för att beundras av deras vackra 
bilder och nyskapande framställningar.  

För att lyckas med att hålla en hög kvalité har de valt att samarbeta med ett 
flertal möbelaffärer och designers för att på så sätt alltid ha tillgång rekvisita 
vid fotografering. Deras objekt ses som projekt där flera kollegor arbetar tätt 
tillsammans för att lyckas genomföra allt med hög kvalité. Fantastic Franks 
kundsegment är i åldern runt 35 år. Deras kunder är intresserade av mode, 
design och inredning, många arbetar även inom dessa branscher. Detta leder 
till att det segmentet det har valt att rikta sin tjänst mot är väldigt krävande vad 
gäller bild och form. Kraven som ställs på deras paketering är därmed hårda. 
Fantastic Frank ser detta som inspirerande och menar att de kan lära av 
varandra och därmed arbeta mot det som är det slutgiltiga målet, få ut så 
mycket pengar som möjligt till säljaren.  

Fantastic Frank menar att deras sätt att arbeta är någonting helt unikt. 
Grundarna har sedan tidigare en bakgrund från olika verksamheter som inte är 
riktade mot mäkleri. De kunde därmed komma in på marknaden med helt nya 
idéer och tankar för att ta sig an ett segment ingen tidigare arbetat mot. Deras 
nisch sticker ut ur mängden och blir lätt ett samtalsämne, word of mouth, som 
skapar den kvalitetsstämpeln de vill åt. De kommer fortsätta att introducera 
banbrytande arbetssätt som kommer att röra om i det traditionella sättet att 
arbeta på. Fantastic Frank har även blivit utsedda till framtidens 
mäklarkoncept av en tysk tidskrift1. 

 

 

                                                
1 Sven Wallén Försäljningschef & Partner Fantastic Frank, intervju den 18 april 2012 
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5.2. Eklund Stockholm New York 

Sommaren 2009 startade Fredrik Eklund ESNY då han kände att det saknades 
en internationell fastighetsmäklarfirma i Sverige som specialiserade sig på de 
mest exklusiva objekten2. 

ESNY vill ses som unga, nytänkande, exklusiva och seriösa. Deras service skall 
ses som a och o. Den höga servicen skall genomsyra verksamheten 
tillsammans med rätt energinivå vid varje kundmöte så att den enskilda kunden 
känner sig exklusiv. Deras fastighetsmäklare är erfarna och väl pålästa och kan 
finna stöd åt sitt arbetssätt med fakta framtaget av bland annat Harvard, Yale 
och Handelshögskolan i Stockholm. 

Det som skiljer sig mellan ESNY och det traditionella arbetssätt som 
fastighetsmäklare använder sig av i Sverige är att de arbetar mer internationellt. 
Det vill säga att de inte annonserar sina objekt i tidningar utan de arbetar 
istället med matchning både på den svenska marknaden och på den 
internationella.  

Många tidskrifter vill skriva om dem och deras koncept och därmed är det 
som når ut till potentiella kunder skrivet och granskat av en andra part. 
Tidskrifterna ses som en kvalitetsstämpel på att de gör något bra. De arbetar 
mycket mot premiumsgementet, vilket är de mest exklusiva objekten, men 
även mot mellansegmentet där objekten säljs för sju till tio miljoner kronor. 
Den tjänst som erbjuds är dyrare än många andra fastighetsmäklare men priset 
är satt att spegla den höga och professionella service de erbjuder. Priset skall 
därmed inte vara det avgörande för kunden. ESNY rekommenderar även de 
kunder de känner inte tjänar på att använda sig av ESNY att vända sig till en 
annan mäklare. I slutändan handlar det om, liksom hos Fantastic Frank, att de 
vill all säljaren ska få ut så mycket pengar som möjligt för sin bostad.  

Framtiden finns i att arbeta mer med Co-broking som är vanligt utomlands, 
vilket innebär att fastighetsmäklare hjälps åt och rekommenderar sina kunder 
objekt även hos andra aktörer. Om en annan aktör har rekommenderat den 
som slutligen står som köpare får de en del av provisionen. Detta anser de är 
viktigt då det ger ytterligare service åt sina kunder. Deras kunder är 
högutbildade och ställer höga krav på ESNY vilket de tycker är helt rätt.  

 

                                                
2 Sebastian Magnani Marknadschef ESNY, intervju den 18 april 2012 



 34 

ESNY arbetar med samarbetspartners runt om i världen men ska även själva 
expandera för att på så sätt kunna säkerhetsställa att deras kunder får samma 
höga service vart i världen de än befinner sig. Även på den svenska marknaden 
är deras tanke att expandera, ett kontor på Södermalm i Stockholm kommer 
öppna då de ser att det finns ett nytt premiumsegment där. De vill utveckla sitt 
redan befintliga koncept och gå emot att bli ett lifestyle fastighetsmäkleri. De 
har växt oerhört mycket sedan de öppnade och har dubblat sin omsättning 
varje år och så spås det att fortsätta då de är den mäklarfirma som säljer flest 
objekt över tio miljoner kronor. 

I dagsläget har de en heltidsanställd fotograf för att ta alla bilder, i hela Sverige, 
men de har planer på att anställa fler för att kunna säkerhetsställa den så 
viktiga kvalitén.  I ledningen sitter personer med en bakgrund från andra yrken 
än fastighetsmäklaryrket. Detta leder till att det finns ett nytänkande som ger 
de möjligheten att skapa en premiumpaketering av tjänsten. Det är viktigt att 
mäklaren speglar de objekten de förmedlar med kläder och framförallt med 
rätt energi och det är precis det de vill att de ska bli sedda som, en 
premiummäklare som är serviceinriktad och som arbetar på ett nytt och 
internationellt sätt3. 

5.3. Sjönära 

Sjönära bildades år 2006 av tre mäklare med en unik kunskap i förmedling av 
sjönära boenden. Grundarna har ett genuint intresse för skärgården och 
vattnet. De ville uppfinna hjulet igen inom en bransch som redan är etablerad 
men som har sett likadan ut under många år. Sjönära vill visa att det går att 
skapa något nytt med en bättre och profilerad marknadsföring samt ett större 
engagemang som ger kunden en mer kvalitativ mäklartjänst. Deras trygghet 
ligger i deras kunskap och erfarenheter. Tryggheten ger dem en möjlighet att 
gå deras egen väg för att skapa något nytt som särskiljer sig från andra aktörer 
på marknaden. 

Sjönära är marknadsledande när det kommer till att förmedla objekt som har 
ett sjönära läge. De vill förmedla en livsstil där objekten är belägna vid vatten 
eller har gångavstånd till en strandpromenad, badstrand eller båtbrygga. Allt 
fler vill bo vid vattnet med den livsstil som erbjuds. Det är viktigt att inte gå 
ifrån detta koncept och ta sig an objekt som inte ligger inom ramarna för deras 
grund då det skapar ett trovärdighetsproblem. Kunskap och service är a och o 
för att kunna erbjuda kunden den mest kvalitativa mäklartjänsten. 
                                                
3 Sebastian Magnani Marknadschef ESNY, intervju den 18 april 2012 
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Alla mäklare på Sjönära innehar hög kompetens inom mäklaryrket och 
skärgårdslivet vilket gör att de kan förmedla objekten med en genuin och äkta 
känsla. De har även skolats in i Sjönäras koncept med en lärlingsperiod för att 
lära sig hur bilder skall tas, hur marknadsföringen skall ske och så vidare, detta 
då allt görs inhouse. Mäklarna ska arbeta långsiktig för kundens bästa och ska 
inte känna att de är tvungna att ta först bästa bud för att få in provisionen för 
att ha råd att betala sin egen hyra. Säljare, köpare och mäklaren skall alla gå 
ifrån affären nöjda och en känsla av att allt är skött med högsta kvalité, inga 
tvivelaktiga affärer får genomföras. Det handlar om sunt förnuft och ett 
genuint intresse för att skapa den bästa möjliga mäklartjänsten. Allt arbete de 
gör sker inhouse vilket innebär att det själva har kontroll på allt arbete som 
görs. Alla medarbetare skall trivas, det är alla tillsammans som skapar och lever 
upp till Sjönäras välrenommerade varumärke4. 

Sjönära vill lägga än mer kraft på kundkontakten som mäklaren har och vill 
därmed satsa mer på det administrativa arbetet så att mäklaren har tid att alltid 
hålla full fokus på kunden, det är dock viktigt att komma ihåg att mäklaren 
alltid är ansvarig för affären och har kontroll på allt som sker. De använder sig 
inte av några assistenter eller visningsvärdar vid förmedlingen utan det arbetet 
sköter mäklaren. Sjönära planerar att växa långsiktigt. De komnmer att följa 
kundströmmarna och även etablera sig på andra platser med sjönära lägen. 

5.4. Varumärkets kraft 

Ett företags varumärke är oerhört viktigt för att förmedla rätt känsla till 
kunderna som verksamheten riktas mot. Hela företaget måste känna till vad 
företagets varumärke skall kännetecknas vid så att alla vet vad som skall 
förmedlas ut till kunden. Det finns fakta som visar att de företag som 
använder sig av varumärket som en strategisk resurs har en större 
rörelsemarginal än de som inte gör det5. Det är viktigt att företagets ide om 
hur affärsidén skall förmedlas stämmer överens med den verklighet som råder. 
Det är kunderna som har en uppfattning om företaget och det är oerhört svårt 
att ändra deras medvetande om företaget skulle känna att det inte är den bild 
de vill nå ut med (Huang och Sarigöllü 2012). 

 

                                                
4 Tom Kallstenius Grundare Sjönära, intervju den 11 maj 2012 
5 Peter Rovér VD Effect Management, intervju den 4 maj 2012 
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Varumärket byggs upp från grunden i hur företag väljer att arbeta. De vill 
skapa ett medvetande om en tjänst som speglar en avsikt. Många har en 
uppfattning om att varumärket bara är logotypen vilket är helt fel. Logotypen 
är ”bara” en symbol som skall väcka kundens medvetande om företaget och 
sätta igång tankeverksamheten om företaget erbjudanden. För ett 
tjänsteföretag är det av största vikt att arbeta så som det är tänkt samt att det 
är på så sätt kunderna uppfattar företaget. När en potentiell kund hör talas om 
eller ser en logotype av företaget skall de direkt associera företaget med det 
som företaget vill annars uppstår en konflikt. Företaget vill bli valt på vissa 
grunder, till exempel bäst bildkvalité eller bästa pris eller liknande (Huang och 
Sarigöllü 2012). Detta innebär att det är kunden som ”äger” varumärket, för 
när företaget väl kommit ut på marknaden och kunden har börjat skapa sig en 
bild av ett företag är det svårt att helt plötsligt säga till kunderna att de har 
uppfattat det fel och att företaget egentligen menar si eller så. Det är därmed 
viktigt att hela företaget vet hur de vill profilera sig och nå ut till kunderna och 
vad de vill ska vara referensen för deras produkt då detta spelar in på hur de 
kommer att uppfattas.  

Ett företag kan välja att slå sig in på en befintlig marknad där de ser att det går 
att tjäna pengar men att inom den ta sig an marknaden på ett helt nytt sätt, 
nischa sig, och därmed vinna marknadsandelar. Det väljer då att gå in på en 
marknad som bevisligen genererar pengar men med ett nytt arbetssätt inom 
samma bransch6. Det är därmed viktigt att följa sitt varumärke och inte börja 
ändra i det. Även om företaget tjänar pengar och ser att det finns andra 
marknader att angripa är det viktigt att se till att det i sådana fall går att göra 
inom ramen för det som kunden associerar med företaget. Om ett företag helt 
plötsligt gör något helt annat gentemot vad kunder associerar till företaget 
kommer en konflikt att uppstå, vilket missgynnar företaget. Varumärket får 
inte vara för brett. Varumärket skall förmedla någonting klart och tydligt så att 
det inte spretar allt för mycket. Detta för att hålla sin tilltänkta kundgrupp 
nöjda och få kunderna att känna sig speciella. Kunderna skall kunna se sig 
själva som en användare av tjänsten eller produkten, deras värderingar ska 
antas spegla företagets värderingar. 

 

 

                                                
6 Peter Rovér VD Effect Management, intervju den 4 april 2012 



 37 

Är företaget ”top of mind” hos kunderna när ett visst ord nämns som även 
stämmer överens med hur det vill uppfattas så har företaget kommit långt med 
sitt varumärke. Det är viktigt att vid varumärkets uppbyggande tänka på att 
varumärket aldrig är bättre än nästa initiativtagande från företaget, vilket 
innebär att det är det senaste agerandet som varumärket blir sammanknippat 
med. Vissa företag har byggt upp en starkare buffert som gör att de kommer 
undan med snedsteg lättare än andra. Det finns alltså olika strategier att 
bemöta marknaden med, vissa blir specialister och vissa blir generalister och 
allt detta speglas i hur deras varumärke byggs upp och uppfattas7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                
7 Peter Rovér VD Effect Management, intervju den 4 maj 2012 
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6. Analys 

I det här avsnittet kommer vi att jämföra den information vi fått från intervjuer med 
vetenskapliga teorier. Det material som vi bygger vår studie på kommer att sammanställas 
och till slut lägga grunden till en slutsats. 

6.1. Avgörande för en lyckad nisch 

Vi har studerat mäklarbyråer i Stockholms innerstad som driver sin 
verksamhet med en nisch. Att driva en verksamhet med en nisch är krävande 
men initiativtagaren får samtidigt chansen att erbjuda kunderna någonting som 
är unikt. 

6.2. Vikten av någonting nytt 

Kan aktören lokalisera ett tomt utrymme på marknaden och utforma sin nisch 
därefter finns möjligheten att öka vinsterna i förhållande till befintliga resurser 
(Noy 2010). Denna teori av Noy (2010) styrks av de fastighetsmäklarbyråer 
som vi varit i kontakt med. Fantastic Frank har lyckats med detta och uttryck 
som spännande, nytänkande och moderna genomsyrar verksamheten. Som 
bevis för att de är en nytänkande kan vi se till hur de marknadsför sig. 
Fantastic Frank lägger ingen som helst energi på att marknadsföra sig genom 
tidningar utan förlitar sig helt på bloggar och att deras bilder talar för sig själva. 
Just bilderna har blivit något av ett signum för Fantastic Frank. De vill chocka 
publiken med bilder som förmedlar mer än bara en lägenhet. Målet enligt dem 
är att skapa en upplevelse hos spekulanter och visningar med Fantastic Frank 
kan beskrivas som allt annat än vanliga. 

Gällande objektsbilderna arbetar Fantastic Frank med en av Sveriges bästa 
fotografer för att kunna erbjuda sina kunder det allra bästa. Bilderna tas ur ett 
unikt perspektiv och ingen lägenhetsfotografering är den andra lik. Då målet är 
att skapa en känsla hos spekulanterna kan bilderna innehålla rök och ett 
spelande rockband i bakgrunden.   

Sociala medier blir allt större och de yngre generationerna kan nås genom 
dessa. Fantastic Frank har som vi tidigare nämnt valt att inte marknadsföra sig 
genom tidningar utan satsar istället på att nå ut genom bloggar. Enligt dem 
anses bloggar bidra till ökade försäljningar, vilket tidningsannonser inte gör, 
och bloggar känns dessutom mer inne i tiden. Enligt Noy (2010) är det viktigt 
att nischen är hållbar på längre sikt, är den inte det kan hela verksamheten 
kollapsa. 
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6.3. Värdet av någonting unikt 

Eftersom det är av stor vikt att differentiera sin produkt när en aktör ska 
marknadsföra sig som någonting eget ska denne även tänka på att detta är värt 
något extra (Porter 2004). Upplevelsen som förmedlas till kunden kan inte 
hittas någon annan stans på marknaden och denna unika tjänst är värd att ta 
betalt för (Porter 2004). Fantastic Frank belyser vikten av att våga ta betalt för 
någonting som är unikt. Enligt Kotler & Armstrong (2011) kan ett högre pris 
medföra ett ökat intresse för produkten då kunder ofta kopplar pris till 
kvalitet. Ett högre pris kan alltså locka kunder då dessa nästintill direkt kopplar 
ett högre pris till hög kvalitet. Att kunder uppfattar ett högre pris som 
synonymt med högre kvalitet styrks även av Sengupta och Yan (2011). 
Fantastic Frank försvarar gärna en något högre provision jämfört med andra 
aktörer på marknaden. De betonar att det är oerhört viktigt att inte slå sig för 
bröstet utan att istället visa empati gentemot sina kunder.  

Att våga ta betalt för det som erbjuds till kunden gäller även hos Eklund 
Stockholm New York (ESNY). Kunderna ska uppleva att deras objekt är ett 
premiumobjekt och aktören ska med arbetsinsats och klädsel se till att det 
uppfylls. ESNY vill vara en ung, fräsch aktör som levererar ett större mervärde 
till kunden. Med hög servicenivå och mer nerlagd energi på varje objekt skapar 
mäklaren en personlig relation till varje objekt vilket uppskattas av kunden 
(Dabholkar & Overby 2006). Att lägga ner tid och energi på varje objekt 
stämmer överens med hur Fantastic Frank arbetar. Kunden ska få ett 
mervärde av tjänsten jämfört med vad denne hade fått hos någon annan aktör 
på marknaden. 

6.4. Framgång 

Framgång kan definieras på många olika sätt. Att vara framgångsrik inom 
mäklarbranschen kan t.ex. vara fler genomförda affärer eller att öka sin 
marknadsandel. ESNY är den mäklarbyrå som säljer flest objekt över tio 
miljoner kronor8. De anser sig inte ha några konkurrenter på marknaden utan 
endast andra aktörer som de kan samarbeta med, s.k. co-broking. Co-broking 
används för att matcha ihop objekt med internationella kunder, ytterligare ett 
erbjudande som ökar kundens upplevda värde. Istället för att sträva efter att 
bli störst och trycka bort andra aktörer vill ESNY istället bjuda in aktörer för 
att utveckla branschen. ESNY betonar att de inte på något sätt är mätta utan 

                                                
8 Sebastian Magnani Marknadschef ESNY, intervju den 18 april 2012 
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kommer att fortsätta utveckla deras life-style tjänst, även i andra städer runt 
om i världen. 

Att använda mäklartjänsten som någonting kunder kan förknippa med ett 
speciellt attribut skapar en life-style känsla. Fantastic Frank instämmer i vad 
ESNY har att säga. Att skapa en upplevelse för kunderna är värdehöjande och 
skapar en uppfattning av vad som erbjuds. Hur ett objekt framhävs har, som 
vi tidigare nämnt, blivit Fantastic Franks signum och någonting de i framtiden 
vill utveckla ännu mer. Likt ESNY vill Fantastic Frank utöka sin verksamhet 
utanför Sveriges gränser. Marknaden i Sverige över lag känns inte tillräckligt 
mogen för den här typen av mäklare än utan än så länge är Stockholms 
innerstad det område de riktar in sig på. 

Målsättningen som Fantastic Frank arbetar efter är att de ska var en aktör som 
rör om på marknaden, en innovatör som bidrar till branschens utvecklande. 
För att kunna tillgodose kundens behov har Fantastic Frank flera samarbeten, 
bl.a. med möbelbutiker och stylister. Det handlar om att skapa största möjliga 
värde för kunden (Dunlap et al. 1988). 

6.5. Målmedvetna medarbetare 

Vid intervjun med Sjönära Fastighetsmäklare framgick vilken betydelse det har 
att arbeta med rätt medarbetare. De förklarade hur deras rekryteringsprocess 
såg ut och vad som är viktigt när de ska anställa nya medarbetare. Det mest 
väsentliga var, enligt Sjönära, att det finns god erfarenhet inom mäklaryrket 
hos den som söker en tjänst hos dem. På så sätt slipper de redan anställda 
lägga ner tid och energi på att lära ut grunderna. Istället kan fokus hamna på 
att specialisera den nyanställde inom det nischade området så att denne så 
snabbt som möjligt kan vända sig till byråns kunder. Genom att arbeta 
långsiktigt efter tydliga riktlinjer kan företaget få kunderna att förknippa 
varumärket till vissa attribut, t.ex. bra medarbetare (Kotler & Armstrong 
2011). 

Att det är viktigt med erfarna mäklare håller även Fantastic Frank och ESNY 
med om. Båda firmorna anser det extremt viktigt att det tillförs kompetens till 
verksamheten som istället kan specialiseras istället för att börja från grunden. 
De är även relativt nystartade och har inte haft tid med praktikanter på sina 
byråer men ser det som intressant på sikt. 
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För nå fastslagna målsättningar betonar alla tillfrågade vikten av att arbeta 
tillsammans med kompetent personal. Den unika ställning som verksamheten 
har på marknaden ska försvaras och då är det viktigt att ha målmedvetna 
kollegor runt om sig. På så sätt strävar alla efter samma sak.  

6.6. Kvalitet 

Det vi har märkt då vi har intervjuat de olika mäklarfirmorna är hur tydliga det 
är med att lyfta fram att det är viktigt med en god kvalité i allt de gör. Deras 
tjänst skall vara den mest kvalitativ på marknaden och därmed innebär de att 
de arbeta väldigt hårt för att uppnå detta mål. Vi har då jämfört vad de lyfte 
fram med de fem olika kvalitetstegen vi lyfte fram i tidigare avsnitt 
(Edvardsson 1996). Vi vill se hur bra modellen stämmer överens med vad de 
anser kvalité i deras tjänst. De vi märker är att deras arbete och tankesätt kring 
kvalitet är väldigt likt hur de fem stegen (Edvardsson 1996) är utformade kring 
tjänstekvalité. Först och främst värdesätter alla företagen vilka som arbetar hos 
dem. Alla har gemensamt att de är rutinerade fastighetsmäklare som arbetar 
hos dem. Det gör att de redan sedan tidigare har ett uppbyggt nätverk med 
klienter som de plockar med in till deras nya arbetsplats. Detta ger 
mäklarfirmorna möjlighet att erbjuda kunderna endast erkänt duktiga mäklare.  
Vi har även lagt märke till att alla utbildar sina mäklare även internt inom olika 
områden för att de skall komma in i deras sätt att arbeta och genomföra 
processen.  Inom mäkleriet handlar det mycket om att kunna hitta rätt köpare 
till varje enskilt objekt vilket innebär att mäklarna lägger väldigt stor kraft på 
att skapa relationer (Dabholkar & Overby 2006). För att skapa dessa relationer 
krävs de att de aldrig tummar på sitt koncept eller genomför slarviga eller 
tvivelaktiga affärer. De gäller att kunderna alltid är nöjda då de som kommer 
att ge mäklaren framtida referenser (Dabholkar & Overby 2006). Så som vi ser 
det verkar det som om mäklarna verkligen har tagit till sig teorier för hur de 
kan skapa kvalitet inom en tjänstesektor och arbeta enligt detta för att 
tillhandahålla det som det värdesätter så högt, en hög kvalitativ mäklartjänst. 
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6.7. Varumärkets kraft 

Idén som verksamheten drivs efter måste försvaras för att aktören på sikt ska 
kunna arbeta in associationer till varumärket i kundens undermedvetna 
(Miesenberger de Morais och Snellman 2012). Det som kunden förknippar till 
varumärket påverkar hela verksamheten och dess utveckling (Kotler & 
Armstrong 2011). Skulle en anställd göra en dålig insats för ett objekt kan 
detta spridas mellan konsumenter vilket i sin tur kan göra stor skada. Detta 
kan återkopplas till avsnittet innan där vikten av rätt medarbetare presenteras. 

Varumärkesexperten Peter Rovér förklarade under vår intervju hur otroligt 
viktigt det är att förvalta ett varumärke. Det tar lång tid att bygga upp ett starkt 
varumärke men att förstöra det går allt för fort9. Än en gång bekräftas vikten 
av att alla anställda bör sträva efter samma sak - verksamhetens utvecklande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Peter Rovér VD Effect Management, intervju 4 maj 2012 
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7. Slutsats och Rekommendationer 

Studiens avslutande del kommer att behandla våra egna tankar och de slutsatser vi drar 
utifrån den empiri och teori som vi använt oss av. Inledningsvis kommer vi att belysa tydliga 
särdrag för nischade fastighetsmäklarbyråer och efter det kommer vi att ge 
rekommendationer till byråer om hur de ska lyckas med en nisch. Till sist lämnar vi förslag 
till fortsatta studier inom ämnet samt en epilog för att runda av studien. 

7.1. Slutsats 

Vi har i vår studie om nischade fastighetsmäklarbyråer belyst för- och 
nackdelar som kan uppstå att driva sin verksamhet genom en nisch. För att 
erbjuda lösningen på ett för kunderna existerande problem ska aktören 
utforma sin verksamhet efter just den lösningen. Skulle denne vara ensam om 
idén finns det även goda möjligheter till att lyckas bra ekonomiskt sett. 
Innovatören får lite av en monopolistisk ställning på marknaden så länge ingen 
kopierar konceptet. 

Att se till lokala faktorer kan alltså ge goda förutsättningar för en långvarig och 
lyckad verksamhet. Ett exempel på en lyckad verksamhet som verkligen 
specialiserat sig på en viss sorts objekt är Sjönära. De ska vara det självklara 
valet när kunden ska sälja sin bostad som involverar ett speciellt läge. 

Vi har sett flera tydliga mönster i hur nischade mäklare arbetar. Att erbjuda en 
tjänst med mycket god kvalitet ligger som högsta prioritet hos alla tillfrågade. 
För att lyckas upprätthålla en hög standard används högklassiga foton till 
objekten samt mäklare med mångårig erfarenhet inom yrket. Enligt dem lägger 
de ner mer tid och resurser på varje enskilt objekt. Vad gäller annonsering är 
även det ett gemensamt val de tillfrågade har gjort. I första hand satsar de på 
att få in objekt genom referenser, istället för genom tidningsannonser. De vi 
har varit i kontakt med anser sig inte arbeta mot andra konkurrenter på 
marknaden utan endast med andra aktörer. På så sätt menar de att de kan öka 
kundens upplevda värde av tjänsten. Vi har även sett att antalet nischade 
fastighetsmäklare har ökat i antal de senaste åren. 
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Det finns ingenting som säger att bara för att en nisch fungerar på en ort 
fungerar den automatiskt på en annan. Ser vi till östermalmsmäklare skulle de 
troligen inte kunna arbeta på samma sätt som mäklare i en stad som Karlstad. 
Detta eftersom marknaden inte är mogen på liknande sätt. Det är även viktigt 
att se till vilken sorts objekt som förmedlas i området. Fortsätter vi med 
Östermalm som exempel så säljs lägenheter för tio och inte sällan över tjugo 
miljoner kronor. En mäklare kan rikta in sig på försäljningar som dessa eller 
välja att bara förmedla objekt med ett speciellt läge. Sätten som mäklare kan 
nischa sina byråer på är oändliga, det kluriga är att hitta rätt nisch till rätt 
marknad. 

Vi anser att det skulle vara otroligt spännande att driva en verksamhet efter 
egna tankar och idéer som samtidigt riktas mot en egen nisch. På samma gång 
som ett problem löses bidrar den nye aktören till branschens utveckling. Fler 
initiativtagare och innovatörer medför ett bredare utbud och känslan av att 
vara unik kan användas på ett företagsmässigt plan.  

7.2. Återkoppling till frågeställning  

v Hur definieras framgång bland nischade fastighetsmäklare? 

Gemensamt för de mäklarbyråer som vi har intervjuat är att de alla vill bidra 
till branschens utvecklande med en egen idé. Deras framgång mäts i hur 
kunden uppfattar dem samt i deras totala omsättning av pengar. 

v Hur används en speciell nisch för att marknadsföra en byrå? 

De vill hela tiden förmedla en upplevelse till kunden. Det läggs ner mer tid på 
varje objekt samtidigt som tjänsten upplevs exklusiv och unik. De är ensamma 
på marknaden om att erbjuda just det som de erbjuder. 

v Hur arbetar nischade mäklarbyråer för att nå sina mål? 

Genom att anställ erfarna mäklare som alla brinner för att erbjuda en exklusiv 
tjänst kan alla arbeta mot ett gemensamt mål. Erfarenheten bidrar till ökat 
förtroende hos kunden samtidigt som tjänsten kryddas med något extra. 
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7.3. Rekommendationer 

För att lyckas med en nischad verksamhet krävs en noggrann analys av 
marknaden för att undersöka om den är mogen för en nischad mäklare. De 
fastighetsmäklarbyråer som vi har vänt oss till är alla specialiserade på den 
rådande marknaden. De har utgått utifrån vad som efterfrågas just där och 
skulle troligen ha lyft fram andra egenskaper om de varit verksamma någon 
annan stans. Den nya mäklaren bör känna till de andra aktörerna och vad de 
har att erbjuda till sina kunder för att på så sätt kunna skilja sig från dessa. När 
det finns en uppfattning om detta kan en tjänst utformas som passar in i det 
lediga utrymmet av behov som kunden har. 

En lyckad nisch kräver också god självinsikt för att se till vad aktören kan 
faktiskt är förmögen till att erbjuda kunden. Det krävs att aktören förfogar 
över rätt resurser för att kunna erbjuda kunden exakt den lösning som 
efterfrågas. För att övertyga kunden bör mäklaren vara lite av en extremist 
inom sitt område.  

Att chocka marknaden med någonting helt nytt kan för många vara fräscht 
och spännande samtidigt som det kan vara avskräckande för andra. Det är 
viktigt att skapa känslan hos kunden att tjänsten är unik, att den inte går att få 
hos någon annan. Lyckas den nya aktören med detta kan denne försvara en 
högre provision samt sin exklusivitet, som Fantastic Frank, ESNY och Sjönära 
har gjort. 

Vid valet av medarbetare har vi sett ett tydligt mönster när de tillfrågade har 
presenterat sina filosofier. Vid uppstartandet av en ny mäklarbyrå som ska 
drivs med en nisch väljer de alla att anställa erfarna mäklare. På så sätt slipper 
de att lära upp dem inför själva yrket. De kan istället fokusera på att få in alla 
på samma linje så att alla anställda arbetar efter samma mål. Detta anser vi vara 
en fundamental bit vid utvecklingen av en nischad verksamhet. Alla anställda 
ska ha en klar och tydlig bild av byråns målsättningar för att på så sätt kunna 
driva verksamheten framåt. 

7.4. Förslag till fortsatta studier 

Vi har i vår studie om nischade fastighetsmäklarbyråer undersökt hur mäklare 
kan specialisera sig för att lösa ett existerande problem hos konsumenter. Vi 
har fört en diskussion om hur fastighetsmäklare kan skilja sig från andra 
aktörer på marknaden och på så sätt locka till sig kunder genom 
produktdifferentiering. 
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Nischade fastighetsmäklare är i dagsläget något som enbart existerar, i större 
utsträckning, i storstäder. Vi har jämfört alternativ i centrala Stockholm och 
fått deras synpunkter angående bland annat marknadsföring och 
differentiering. Som förslag till vidare studier inom ämnet lämnar vi att 
undersöka om det finns lokala faktorer som kan påverka om en nisch passar 
bättre in på en specifik marknad än en annan. Kan nischer fungera olika bra i 
olika städer? I vidare studier kan större mäklarkedjor intervjuas för att få deras 
syn på nischade mäklare. Slutligen skulle vidare studier kunna belysa vilka hot 
som finns mot nischade fastighetsmäklarbyråers överlevnad. 

7.5. Epilog 

Vår uppsats har visat på att en aktör kan vinna fördelar genom att driva en 
mäklarbyrå med en nisch. Dock ska det påpekas att det inte är ett självklart 
vinnarkoncept utan det krävs en hel del planering och grundlig analys av 
marknaden innan en aktör kan starta. Vi anser ändå att det är spännande och 
någonting som kan kallas eget. 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1, Frågor till respondenter 

1. Vilka associationer kopplar kunder till er och er produkt? 

2. Vilka problem/defekter/klagomål associerar kunder till er och er produkt? 

3. Vilka kriterier tar kunden i beaktande när de väljer er produkt? 

4. Vilka nya kriterier eller tjänster skulle bättre möta kundens förväntningar, 
vad skulle kunden ändra på i er produkt? 

5. Hur definierar ni framgång, vad gör ni för att nå framgång? 

6. Vad är er nisch, vad trycker ni på när ni marknadsför er? 

7. Vad gör ni bättre än era konkurrenter, vad gör ni som de inte gör? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

9.2. Bilaga 2, Intervju med Fantastic Frank 

1. Vilka associationer kopplar kunder till er och er produkt? 

- Kunderna anser att vi är en kvalitetsmäklare som har ett nytt 
koncept på marknaden. Vi anlitar proffsfotografer och stylister 
för att få till de absolut bästa bilderna som är möjligt. Många av 
de objekt vi säljer är mindre lägenheter. Vi är moderna och 
nytänkande. Men då vi är nya på marknaden har vi inte gjort 
någon undersökning om hur våra kunder anser oss men vi har 
hört lite från de kunder vi haft. 

2. Vilka problem/defekter/klagomål associerar kunder till er och er 
produkt? 

- Kunderna är ofta i 35 års ålder och arbetar inom media. Detta 
gör att de blir väldigt kräsna och krävande vad gäller den kvalitet 
de förväntar sig, men de har inte varit några direkta klagomål. 
De har däremot varit lite förvirrande med accepterat pris som 
infördes förra året. Vi har aldrig tappat en kund.  

3.  Vilka kriterier tar kunden i beaktande när de väljer er produkt? 

- Vi är moderna och nytänkande och de har sett oss bli 
omnämnda i tidningar och bloggar för våra två koncept. Många 
har sett att vi tar ut svängarna och har därmed lyckats skapa en 
snackis. Vi har konceptet Fantastic som är dramatisk och skapar 
en story kring bostaden. Vi spela ofta på känslor så som kärlek, 
humor eller drama. Sen har vi Frank som är det stilrena där 
lägenheten lyfts fram som om det vore för ett modemagasin och 
80 % av våra kunder väljer just detta. Det skall vara kvalité i allt 
det vi gör. 

4.  Vilka nya kriterier eller tjänster skulle bättre möta kundernas 
förväntningar, vad skulle kunden vilja ändra på i er produkt? 

- Vi vill jobba med nyproduktioner också men vi ser det som en 
komplettering. Vi vill även börja arbeta med hus och inte bara 
lägenheter. Vi kommer att utveckla Frank konceptet mer så att 
vi kan arbeta med större våningar. 
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- Vi kommer även att arbeta med våra interna rutiner, idag är 
varje försäljning som ett eget litet projekt, vi kommer att 
effektivisera detta, men aldrig tumma på kvaliteten. Vi kommer 
även att rikta in oss på andra stadsdelar i Stockholm. Att finnas i 
storstäder och utomlands är målet. Vår målgrupp är de som är 
villiga att betala men då även ser skillnaden i bilderna och 
framställandet och därmed förstår att det går att tjäna pengar vid 
försäljningen. 

5. Hur definierar ni framgång, vad gör ni för att nå framgång? 

- Målet är att ha 15 duktiga mäklare i Stockholm. Vi siktar på att 
ha 3-4 kontor i storstäder runt om i världen, kan även bli 
ytterligare nått i Sverige. Vi siktar på att vara en aktör som rör 
runt på marknaden och som tjänar pengar. Men det är viktigt att 
komma ihåg att vi är en fastighetsmäklarbyrå och att vi inte går 
ifrån det. Men vi vill skapa något unikt och nytänkande med 
våra 2 koncept Fantastic och Frank. Vi har många samarbeten 
med möbelbutiker, designers och stylister för att alltid kunna 
skapa den känslan vi vill få fram. Vi vill vara branschledande 
och alltid ha bäst tajming. 

6. Vad är er nisch, vad trycker ni på när ni marknadsför er? 

- Vår nisch är att vi är spännande, nytänkande och moderna. Vi 
gör något som ingen annan gör eller tidigare har gjort. Vi vill 
låta bilderna tala för sig själva, de är av högsta kvalité och med 
ett av två koncept. Vi gör inga pressreleaser eller annonser för 
våra objekt. Vi säljer bostäder och låter andra komma till oss. Vi 
slår oss inte på bröstet, kvalitetsstämpeln kommer ifrån att 
andra intresserar sig för oss för att vi gör något bra och helt 
nytt. 

7. Vad gör ni bättre än era konkurrenter, vad gör ni som de inte gör? 

- Våra koncept är unika och vi arbetar som en lifestyle mäklare. 
Vi låter bilderna tala och vi annonserar inte som de andra 
mäklarna gör utan andra talar om oss. Det vi gör är helt nytt och 
unikt. 
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9.3. Bilaga 3, Intervju med Eklund Stockholm New york 

1. Vilka associationer kopplar kunder till er och er produkt? 

- Vi vill bli sedda som unga, exklusiva och seriösa. Vi jobbar på 
ett internationellt vis och vi blir sedda så också. Kvalitet och 
mycket av rätt energi är något vi värdesätter högt, kunden skall 
alltid får bästa möjliga kvalitet. Kunden vet att när de kommer 
till oss så får det högsta möjliga service med bästa kvalité. 

2. Vilka problem/defekter/klagomål associerar kunder till er och er 
produkt? 

- Vi får ibland höra att inte vi inte har någon annonsering av våra 
objekt, men vi förklarar då för säljaren att det finns studier från 
bland annat Harvard, Yale och Handelshögskolan i Stockholm 
att annonseringen inte har någon effekt. Det är en inkomstkanal 
för mäklarna. 

3. Vilka kriterier tar kunden i beaktande när de väljer er produkt? 

- Våra kunder finns i premiumsegmentet och är väldigt pålästa. 
Det förväntar sig att vi skall ge en verklig bild av hur dagens 
marknad ser ut. De vill även få tjänsten utfört med högsta 
kvalitet. Vi arbetar även co-broking och med att matcha ihop 
med våra internationella klienter. Så kunden vet att de får en 
hög kvalitativ tjänst när de väljer oss. 

4. Vilka nya kriterier eller tjänster skulle bättre möta kundernas 
förväntningar, vad skulle kunden vilja ändra på i er produkt? 

- Vi skall rikta in oss så at vi blir ett mer lifestyle inriktat 
fastighetsmäkleri. Vi kommer att då paketera om tjänsten i hur 
den kommuniceras ut till kunden.  

5. Hur definierar ni framgång, vad gör ni för att nå framgång? 

- Vi vill vara en ung fräsch aktör som levererar en service som är 
ett mervärde för kunden. Vi har dubblerat vår omsättning de 
senaste åren. 
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- Vi är den fastighetsmäklare som säljer flest objekt över 10 
miljoner kronor och den som har flest exklusiva objekt per 
mäklare. Vi gick med vinst redan år 2 och vi är stolta över att ha 
visat att det fanns plats för ytterligare en premium mäklare. Vi 
vill absolut inte skrämma bort någon. Snarare tvärtom bjuder vi 
in alla till att utveckla branschen och ta den ytterligare steg 
framåt. Men vi är inte mätta utan vill sträva framåt och alltid 
utvecklas. 

6.  Vad är er nisch, vad trycker ni på när ni marknadsför er? 

- Högst servicenivå med bäst energi på varje objekt som ger det 
lilla extra vid varje objekt. Vi arbetar även internationellt, 15 % 
av försäljningarna sker via matchning mot utländska klienter. 
Det är viktigt att skapa en känsla av att det är ett premiumobjekt 
vi förmedlar. Mäklaren skall med klädsel och arbetssätt spegla 
objekt. Alla stöttar varandra och det gör att teamet besitter en 
oerhört hög kompetens. 

7. Vad gör ni bättre än era konkurrenter, vad gör ni som inte de gör? 

- Som vi ser det har vi inga konkurrenter, vi bjuder in de andra till 
samarbete, co-broking. Så för oss är det andra aktörer som vi 
tillsammans med kan skapa den bästa möjliga tjänsten. 
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9.4. Bilaga 4, Intervju med Sjönära 

1.  Vilka associationer kopplar kunder till er och er produkt? 
 

- Våra kunder associerar oss med att vi är marknadsledande när 
det kommer till att förmedla sjönära objekt. Vi har stor kunskap 
och erbjuder högsta kvalité när vi förmedlar dessa objekt. Vi har 
även vårat eget nätverk Sjönära vänner där du själv anmäler dig. 
Ingen har gått ur det.  

2. Vilka problem/defekter/klagomål associerar kunder till er och er 
produkt? 

- Det är ett flertal kunder som hör av sig till oss med objekt som 
inte är sjönära och vill att vi skall förmedla dessa. Men vi tar inte 
på oss detta då det inte stämmer överens med vårt varumärke 
och koncept, det blir problem med vår trovärdighet. 

3. Vilka kriterier tar kunden i beaktande när man väljer er produkt? 

- Att vi sätter service som a och o. Våra mäklare har ett genuint 
intresses för skärgården och den sjönära livsstilen. Vi arbetar 
med hjärtat och vi jobbar långsiktigt. Ingen mäklare skall jobba 
för egen vinning, köpare och säljare skall sätts i fokus så att de 
alltid blir nöjda. 

 
4.  Vilka nya kriterier eller tjänster skulle bättre möta kundens 

förväntningar, vad skulle kunden ändra på i produkten? 
 

- Vi vill att mäklaren skall ha mer kundkontakt. Som det börjar se 
ut nu är yrket mer inriktat administrativt. Så vi kommer att 
anställa mer administrativpersonal så att mäklaren kan lägga 
fokus på kunderna. Allt vi gör görs inhouse. 

 
5.  Hur definierar ni framgång? Vad gör ni för att nå framgång? 

 
- Vår framgång är att kunna leva på referenser från nöjda kunder. 

Vi jobbar långsiktigt och genomför inga tvivelaktiga affärer. 
Kunderna skall alltid sättas i fokus så att det går ifrån affären 
nöjda. Det handlar om att jobba med sunt förnuft och ett 
genuint intresse så att tjänsten utföras med bästa möjliga kvalité. 
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6. Vad är er nisch? Vad trycker ni på när ni marknadsför er? 
 

- Vatten, kunskap och glädje. Vi har alla ett genuint intresse för 
skärgården och den sjönära livstilen. Vi vill visa att det går att 
uppfinna hjulet igen i en redan etablerad bransch. Detta gör vi 
genom välarbetad marknadsföring och en välutbildad 
medarbetare. Vi gör allt inhouse och har utbildat oss i 
fotografering och har kunskap om marknadsföring som gör att 
kunderna vet att det alltid får en kvalitativ tjänst av oss. 

 
7.  Vad gör ni bättre än era konkurrenter? Vad gör ni som de inte gör? 

 
- Vi har mer glädje och större kunskap. Vi arbetar med en högre 

servicenivå än de andra mäklarfirmorna. Vi gör detta för att vi 
har ett genuint intresse och vill erbjuda kunden den bästa 
möjliga mäklartjänsten. 
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