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Abstract 
Stockholm's brokerage world is characterized by fierce competition. This has forced 
brokerages to focus on the creation of a strong and unique brand. At the same time, 
the industry is becoming more diversified by the fact that many smaller niche 
agencies are entering the market. This study investigates how some of these agencies 
work in order to reach the public with their brands. Emphasis is placed on their 
digital strategies as well as their work on social media and is compared to some 
extent with the work of other brokers. There are four main themes of the thesis: the 
first theme attends to the creation of brands and its importance to brokerage 
agencies. Thereafter the discrepancy between identity and image, and the work to 
reduce it is discussed. These two themes are thereafter connected to expectations 
upon, and benefits from, digital strategies for brand communication. Lastly is  
companies and brokerage agencies communication strategies on social media 
analyzed. The main conclusion of this thesis is that digital strategies require 
resources, knowledge and energy during the initial phase, and should, in addition to 
this, be continuously updated. The work which is put in to design the digital 
strategies will pay off for the brand as well as for the home-owners, whose homes are 
published on the accounts of the different brokerage agencies. 
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Sammanfattning 
Stockholms mäklarvärld präglas av hård konkurrens, vilket har tvingat mäklarbyråer 
att fokusera på skapandet av ett starkt och unikt varumärke. Samtidigt diversifieras 
branschen genom att många mindre, nischade byråer tar sig plats på marknaden. Den 
här studien undersöker hur några av dessa företag arbetar för att nå ut till allmänhet-
en med sina varumärken. Tonvikten ligger på deras digitala strategier och arbete på 
sociala medier och jämförs till viss del med övriga mäklarbranschens arbete. Fyra te-
man genomsyrar uppsatsen: det första temat behandlar skapandet av varumärken och 
dess betydelse för mäklarbyråer. Därefter diskuteras diskrepansen, och arbetet för att 
minska den, mellan företags identitet och image. Dessa två teman kopplas sedan ihop 
med förväntningar på, och fördelar med, digitala strategier för varumärkeskommuni-
kation. Slutligen undersöks vilka typer av kommunikationsstrategier som brukas på 
sociala medier. Slutsatsen som dragits av denna uppsats är att digitala strategier krä-
ver resurser, kunskap och energi i uppstarten och att de sedan kontinuerligt bör upp-
dateras. Det arbete som läggs ner på att utforma dem lönar sig både för varumärket 
och för de objekt som publiceras på mäklarbyråers olika konton. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Fastighetsmäklare erbjuder en tjänst. Utåt sett är denna tjänst till sina byggstenar väl-
digt lik från företag till företag och mäklare till mäklare. Vissa byråer kan under för-
handlingsprocessen erbjuda styling och liknande till sina kunder, men ofta är det inte 
detta som avgör vilken mäklare en kund väljer - det är istället “personkemi” (Mäklar-
världen, 2015). Så vad handlar personkemi om? 
 
Personkemi handlar mycket om mäklarens förmåga att kommunicera förtroende och 
professionalitet till kunden. Dessa egenskaper fastställs först vid det personliga in-
tagsmötet mellan parterna, men för att ens komma dit måste kunden tilltalas av mäk-
larens image för att ens inleda en första kontakt med denna (Sheehan, 2000).  
 
Image skapas till stor del, åtminstone i storstadsregioner där konkurrensen mellan 
mäklare är hög, via mäklarbyråns varumärkeskommunikation, med vilken byråer för-
söker nå ut med sin identitet till kunder. En stor del av varumärkeskommunikationen 
innan den personliga kontakten mellan mäklare och säljare sker nuförtiden via sociala 
medier (Tsimonis & Dimitriadis, 2014). Vikten för mäklare att ha en uttänkt strategi 
för dessa är därför stor, och har ökat snabbt under de senaste åren. Någon motgå-
ende trend finns inte i nuläget, då målgruppsannonsering på exempelvis Facebook 
inom ett fåtal år kan komma att hota dagens annonssajter. Dessa annonser leder di-
rekt in till byråns olika konton, så hur dessa framställer byrån är av vikt både gente-
mot objekts köpare och potentiella kunder. 
 
Mäklarbranschen har under många år utgått från att det är mäklaren själv som utför 
nästan alla sysslor, och de anställda på en byrå har nästan uteslutande bestått av mäk-
larna, med undantag från några mäklarassistenter som hanterar det administrativa. 
Detta har gjort att ansvaret för byråns kommunikation ofta hamnat på enskilda mäk-
lare, byråns ägare eller ibland till och med en mäklarpraktikant. En problematik blir 
här skönjbar: dessa personer får en ökad arbetsbörda och kommer inte hinna med att 
arbeta fram samt kontinuerligt uppdatera en kommunikationsstrategi, och de har 
dessutom sällan kunskapen som krävs för detta. I jämförelse med andra branscher 
ligger mäklarvärlden i Stockholm - med ett fåtal undantag - därför långt efter när det 
gäller kunskap om och användande av digitala strategier. 
 

1.2. Problemformulering 
Inom Stockholms mäklarvärld är konkurrensen mellan mäklarbyråer hård, vilket le-
der till att vikten av att kommunicera sitt varumärke på ett effektivt sätt är stor. Ett 
av de smidigaste sätten för effektiv varumärkeskommunikation är att ha en väl ut-
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formad strategi för sitt arbete på sociala medier. Här nås kunderna i deras vardag och 
kan under lång tid arbeta upp ett medvetande kring identiteten, som på sikt kan leda 
till att dessa söker sig till den specifika mäklarbyrån när de ska sälja sin bostad. När-
varon på sociala medier bör alltså till stor del utformas kring kommunikation på lång 
sikt. Kortsiktig marknadsföring och olika typer av kampanjer är inte lika intressant 
för människor på en daglig basis. Sociala medier är en del av ett företags digitala stra-
tegi, och därför blir den digitala strategin en självklar del att titta närmre på när soci-
ala medier ska diskuteras. 
 
Mäklarbyråer består traditionellt sett av en klart övervägande del just mäklare. Detta 
kan verka självklart och är sällan någonting som ifrågasätts - men det betyder som 
nämnt också att ansvar för kommunikationsplaner ligger på enskilda mäklare. Så är 
det sällan i andra branscher med likvärdig omsättning. Marknadsföring och kommu-
nikation är något som outsourcas till konsulter eller så finns det anställda kommuni-
katörer på företaget i sig. Hur varumärkeskommunikationen fungerar för en bransch 
med homogen sammansättning av kunnande i organisationen är någonting som är 
värt att titta närmre på.  
 
En diskrepans mellan ett företags identitet, alltså hur de ser på sig själva, och dess 
image, alltså hur allmänheten ser på företaget, är vanlig inom alla branscher. Denna 
skillnad blir ett problem av ett flertal anledningar: 
 

•! Företaget kan misslyckas med att nå upp till kundens förväntningar, då 
dessa inte avspeglas i företagets kapacitet. 

•! Företaget har svårt att locka kunder, då dess identitet inte når fram till all-
mänheten. 

•! Företagets representanter har svårt att balansera förväntningar från företa-
get och från kunderna, något som leder till frustration för representanten. 

 
Frågeställningar som dyker upp rör därför huruvida mäklarbyråer har digitala strate-
gier och vad de i så fall innehåller? Hur och varför har de utformats? Och klarar mäk-
lare av att utveckla dessa parallellt med sitt dagliga arbete, eller är det någonting som 
kräver mer resurser än så? 
 

1.3. Syfte 
Målet med detta arbete är att analysera hur mäklarbyråer använder sig av varumär-
keskommunikation, med fokus på deras närvaro i sociala medier, för att förmedla sin 
identitet till allmänhet och potentiella kunder. 

1.4. Avgränsningar 
Studiens utförande har begränsats till Stockholmsområdet för att bättre kunna jäm-
föra konkurrerande byråer på samma marknad. Detta är av vikt då mäklare i stort sett 
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alltid verkar relativt lokalt. Även om en trend syns bland mäklare att släppa på orts-
begränsningar så är det i nuläget ytterst ovanligt att se en mäklare situerad i Stock-
holm sälja i exempelvis Göteborg, och vice versa. 
 
För att få en mer rättvis bild av hur varumärket plockas upp, omsluts och kommuni-
ceras av anställda så har även en avgränsning till mindre byråer med ett eller två kon-
tor gjorts. Detta eftersom varumärket enklare blir mer koncentrerat och konsekvent 
än på kedjor, där olika kontor kan inrikta sig på olika saker och därför behöver an-
passa sin kommunikation därefter. På en mindre byrå går även resultatet och respon-
sen att mäta mer exakt, då all sådan går till samma plats och inte sprids på olika fran-
chisetagares verksamhet. Dessutom har mindre, ej kedjeanslutna byråer, ofta mer be-
gränsade ekonomiska resurser att lägga på annonsering. Tillsammans med att varu-
märkeskännedomen också bör vara något lägre krävs en starkare strategi från dessa 
än från kedjorna med fler stordriftsfördelar. 
 
Fokus för de utförda intervjuerna ligger på byråer som har utarbetade strategier, nå-
got som diskuteras närmare under kommande metodavsnitt. 
 

#  
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2. Tidigare studier 

2.1. Varumärken 
Ett varumärke står enligt Hankinson & Cowking (1997) för ett framtida kassaflöde 
till ägarna. Ur ett konsumentperspektiv är ett varumärke en informationsbärare. Ett 
synliggjort och väl kommunicerat varumärke innebär att konsumenten kan identifiera 
det. En konsekvent kvalitetsnivå på ett företags produkter innebär att varumärket 
förmedlar en viss nivå och att konsumenter då kan minska sina sökkostnader genom 
att de känner trygghet och lojalitet till märket. När en relation byggts mellan konsu-
ment och varumärke, genom exempelvis upprepade affärer dem emellan, uppstår en 
känsla av familjaritet gentemot konsumenten (Kapferer, 2001). 
 
Positionering 
Ett varumärke har en förmåga att genom sin image påverka eller bekräfta en konsu-
ments självbild när hen konsumerar produkten eller tjänsten. Hur konsumenten kny-
ter an till ett visst varumärke beror enligt Kotler & Keller (2012) på varumärkets po-
sitionering på den aktuella marknaden. Positioneringen bestäms av tre saker: en kon-
kurrenskraftig referensram, identifiering av varumärkets optimala points-of-parity, 
POPs, och points-of-difference, PODs, samt skapande av ett varumärkesmantra för 
att sammanfatta positioneringen. 
 
En referensram grundar sig i att utreda vilka företagets konkurrenter är och var de 
positioneras. Här är det viktigt att ta hänsyn till nya konkurrenter och ny teknik, ef-
tersom dessa oftast är ett större hot mot företaget. POPs och PODs visar hur företa-
get liknar respektive differentierar sig gentemot konkurrenterna inom referensramen. 
Sammanfattningen i varumärkesmantrat är tänkt att sätta ord på företagets essens 
och löfte, artikulerat i tre-fem fraser. Dessa ska hjälpa medarbetare och anställda att 
förstå och agera i enlighet med varumärket. Mantrat behöver vara minnesvärt och 
livfullt, klargöra vilket typ av företag det är och varför det är unikt, samt berätta vad 
som är meningsfullt och relevant för företaget. Detta mantra kan likställas med före-
tagets mission, det vill säga hur de ska bidra till att den vision de har ska realiseras 
(Kotler & Keller, 2010). Missionen fastställs enligt Kotler & Keller genom att svara 
på Druckers fem klassiska frågor: 
 

1.! Varför finns vi till? 
2.! För vem finns vi till? 
3.! Vilka behov ska vi möta? 
4.! Vilka resultat ska vi nå? 
5.! Vad är vår plan? 

 
Dessa frågor behöver besvaras löpande för att ha en varaktig påverkan på att företa-
gets kommunikationsplan ger resultat (Kotler & Keller, 2010). 
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2.2. Identitet & image 
Syftet med varumärkeskommunikationen är att förmedla företaget identitet - vem fö-
retaget är och vad det står för till kunder. Kundernas uppfattning av företaget kallas 
motsatsvis för företagets image. En diskrepans mellan identitet och image är mycket 
vanlig, och hindrar företaget från att lyckas prestera på det sätt kunden förväntar sig, 
samt att nå ut till rätt målgrupp (Kotler & Keller, 2012). 
 
En effektiv kommunikation minskar klyftan mellan identitet och image och grundar 
sig på två stora parter - sändare och mottagare, två verktyg - meddelande och media, och 
fyra funktioner - kodning, avkodning, respons och feedback. Utöver detta finns elementet 
brus, planlösa meddelanden som konkurrerar med kommunikationsplanen. Dessa de-
lar förtydligas i nedanstående figur med tillhörande förklaringar (ibid).  
 

 
 
Parter 
Med sändare menas den som sänder ut sin identitet, alltså i detta fall mäklarbyrån. 
Mottagaren är den målgrupp som tar emot det - det kan vara en smal sådan, exem-
pelvis vid utskick i en förening där en mäklare sålt en bostad, eller en bred sådan, ex-
empelvis en följarskara på sociala medier. 
 
Verktyg 
För att nå ut till mottagaren utvecklas ett meddelande som passar målgruppen, som 
sedan sänds ut via ett visst media som hen är aktiv på. För att nå rätt person krävs 
det att stor vikt fästs vid dessa två, då olika typer av media kan vara mycket dyra att 
använda sig av samt utvecklandet av ett meddelande kan vara kostsamt och tidskrä-
vande. Klassisk tv-reklam och köpta annonsplatser i print är dyrt att köpa och kräver 
ofta stora insatser även i utvecklingsskedet, medan egna konton på sociala medier i 
grunden är gratis, något som jämnar ut konkurrensmöjligheten mellan stora kedjor 
med hög marknadsföringsbudget och mindre fristående byråer. 
 
Funktioner 
De funktioner som används inom kommunikation kan jämföras med de händelser 
som triggas av kommunikationens olika faser.  
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Kodning är det som sändaren använder sig av för att översätta någonting, exempelvis 
deras identitet, till en annan form. Exempelvis kan det röra sig om ett specifikt bud-
skap som företaget vill kommunicera, vilket sedan avkodas av mottagaren med hjälp 
av den enskilde individens kunskaper och tidigare erfarenheter. Därför kan samma 
meddelande avkodas olika av olika mottagare - en orsak till att målgruppsanpassning 
av meddelandet och mediet är en viktig del av kommunikationsstrategin. Efter av-
kodningen av meddelandet ger mottagaren respons till sändaren. En respons kan ex-
empelvis omfatta ett köp av vara eller tjänst. Feedback ges från till exempel säljaren 
på plats till företaget för att på så sätt hålla detta uppdaterat om budskapets motta-
gande. 
 
Dessa funktioner kräver att sändare och mottagare  kan tolka, analysera och värdera 
varandras kommunikation - att de så att säga talar samma språk (Kotler & Keller, 
2012). Detta bildspråk kallas semiotik, och inom marknadsföringen kopplas det till 
denotation och konnotation. Med denotation menas byggstenarna i en bild - att det 
finns med en säng, stuckaturer och grå väggar. Konnotation är präglat av motta-
garens bakgrund och speglar bildens betydelse för individen och vilka associationer 
den väcker. För samma bild som tidigare beskrevs innehållsmässigt kan detta för in-
dividen associeras till “hotellkänsla”, “mysigt sovrum”, “dyr lägenhet” och så vidare 
(Oswald, 2012). 
 
Brus 
Det finns många saker som tillsammans kan störa hur meddelandet når mottagaren, 
även om alla andra steg i kommunikationsprocessen har utförts korrekt. Dessa små 
saker kallas brus, något som på sociala medier är mycket stort på grund av mängden 
information som dagligen skapas och sprids. Där kan det exempelvis röra sig om 
kommentarer från tredje parter. Eftersom dessa kommentarer ofta når mottagaren 
samtidigt som meddelandet påverkar de direkt avkodningen. Rör det sig om negativa 
eller irrelevanta kommentarer kan skadan bli stor (Tsimonis & Dimitriadis, 2014). 
 
Bland bruset räknas även in andra kampanjer som på något sätt liknar den avsända. 
En mäklarbyrås image påverkas av vad andra mäklarbyråer lägger upp, särskilt när 
konkurrentens meddelanden överensstämmer med mottagarens tidigare uppfattning 
om exempelvis branschproblem. De flesta mäklarbyråer har sociala medier-konton, 
vilket gör att såväl bruset  som konkurrensen om följarna blir större (Hult & Wallén, 
2015). 
 
De flesta företag hanterar negativa kommentarer genom att helt enkelt radera eller 
ignorera dem, och de som besvarar dem använder sig sällan av någon särskild stra-
tegi. Ineffektiv hantering av sådana situationer kan leda till att den virala effekten 
vänds emot företaget - via word of mouth sprids lätt kampanjer med screenshots och 
kommentarer på bilder som företaget själva lagt upp, eller på inlägg om företaget 
som spridit sig viralt, som blir får svåra att bemöta. Varumärket har då fått en negativ 
klang som ett resultat av ineffektivt hanterande av brus. Ofta på grund av att företa-
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get inte har tänkt på denna risk i sin kommunikationsplan (Tsimonis & Dimitriadis, 
2014). 
 

2.3. Fördelar med en digital strategi 
De flesta företag finns idag på sociala medier, men frågan är varför de finns där. Teo-
retiker inom marknadsföringsforskning menar att det finns många anledningar till att 
ha en strategi för sociala medier. Några av de viktigaste är att sociala medier är relat-
ionsskapande, då de erbjuder ett enkelt alternativ för att fördjupa befintliga såväl som 
nya kundkontakter, samt nya sätt att interagera med dessa båda grupper (Gallaugher 
& Ransbotham, 2010) och via “small-world”-nätverk når företag ut till en diversifie-
rad kundkrets, där alla frivilligt blir anslutna genom exempelvis likes på bilder eller in-
lägg (Newman, 2003). 
 
Dessutom möjliggör verktygen på sociala medier kontakt med en miljonpublik, vilket 
gör att varumärkeskännedomen och kunskapen kring företaget och dess verksamhet 
ökar för de som är aktiva med konton på plattformarna (O’Flynn, 2012). Besök på 
dessa företagssidor skapar ökad trafik till hemsidor och leder till ökad benägenhet för 
onlineköp. Detta gäller framför allt för varor - teknikföretagen Sony och Dell menar 
att de tjänat miljontals dollar enbart med hjälp av sin närvaro på Twitter (O’Flynn, 
2012). 

 
Tsimonis & Dimitriadis fastställde i boken Brand strategies in social media (2014) att 
2010 var året då de flesta företag skaffade konton på sociala medier. Då var det tyd-
lligt att sociala mediers tillväxttakt inte verkade avta, vilket gjorde att företagen kände 
att det var viktigt att visa att de hängde med i teknikens utveckling. Ju fler som star-
tade konton på diverse plattformar, desto fler konkurrenter kände sig manade att 
göra detsamma.  
 
Efter den finansiella krisen år 2008 ökade behovet av kostnadseffektiv marknadsfö-
ring. Sociala medier kännetecknas av en viral natur, alltså möjlighet till snabb sprid-
ning av meddelanden, vilket ger möjlighet till ökad och enkel spridning av varumär-
keskännedom. Dessutom är de flesta uppdateringarna gratis att göra, vilket leder till 
att medierna alltså erbjuder en hög spridning till en låg kostnad. Även detta var en 
stor anledning till att många företag valt att närvara på plattformarna (Tsimonis & 
Dimitriadis, 2014).  

 
Frågan är då varför företag upprätthåller sina konton, trots att många inte verkar ha 
en särskilt genomtänkt idé bakom varför de skapade dem - att göra något för att 
konkurrenter gör det är inte särskilt långsiktigt, och incitamenten till att utföra ett bra 
arbete på sociala medier minskar när orsaken är okänd till varför man gör det. När 
det kommer till förväntningarna är de dock mer utvecklade än strategin bakom skap-
andet. Det handlar bland annat om: 
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1.! Stärkta kundrelationer - personliga relationer till nya och befintliga kun-
der stärks via det dagliga arbetet på sociala medier. 

2.! Kundbehov - möjlighet att lyssna på kundernas behov, som enkelt kan nå 
företaget samt snabbt få svar. 

3.! Varumärkeskännedom - skapande av positiv word of mouth ger möjlig-
het att sprida kunskap om varumärket. 

4.! Individanpassad marknadsföring - företag kan rikta viss typ av mark-
nadsföring till vissa grupper genom informationen de lämnat om sig själv på 
internet.  

5.! Indirekt marknadsföring av nya produkter - genom att blanda rena 
marknadsförings- och informationsmeddelanden med andra typer av mer 
“underhållande” karaktär kan företaget få ut sin produktreklam utan att irri-
tera följarna. 

6.! Engagemang - dialogen med företagets följarna är den viktigaste anled-
ningen till att kontona finns kvar. Den dygnet runt-service som erbjuds an-
tas leda till lojalitet, utökad kundbas samt ökad försäljning, allt till en låg 
kostnad för företaget. 

2.4. Kommunikationsstrategier på sociala medier 
Ashley & Tuten undersökte i Creative Creative Strategies in Social Media Marketing: An 
Exploratory Study of Branded Social Content and Consumer Engagement (2015) hur väletable-
rade varumärken som blivit erkända för sin närvaro på sociala medier lagt upp sitt 
arbete. Vilka kanaler som användes, vilka meddelanden som sändes ut och vilka verk-
tyg och strategier som företagen använde sig av  utreddes. Författarna fastslår att 
marknadsförare ser sociala medier först och främst som en plattform för varumär-
kesskapande. Detta uppnås genom att utsätta målgruppen för varumärket för att 
skapa medvetenhet och lojalitet. Dessutom söks en kundkommunikation där målet är 
att få mottagaren av varumärket att självmant sprida det vidare. För att information-
en om ett varumärke ska engagera mottagaren överhuvudtaget måste den vara rele-
vant för mottagaren, något som gäller oavsett kommunikationens mål (Ashley & Tu-
ten, 2015). 
 
De vanligaste kanalerna för väletablerade varumärken är sociala nätverk, exempelvis 
Facebook och Instagram, bloggare samt  mikrobloggar, såsom  Twitter. Twitter krä-
ver dock ett högre engagemang från företaget än de övriga medierna/plattformarna, 
som enbart kräver korta meddelanden då och då (Ashley & Turen, 2015). De dagliga 
uppdateringarna består oftast av korta, ytliga meddelanden såsom “trevlig dag” och 
liknande. Detta är en möjlighet att dagligen kommunicera med sina följare och på så 
sätt få direkt respons och input på marknadsföringsgrepp samt påminna dem om fö-
retagets existens. Då och då manifesteras detta genom rådgivning och tips till följar-
na. Dessutom använder många företag plattformarna till att väcka uppmärksamhet 
och sprida information kring en ny vara  eller tjänst som företaget erbjuder. Även om 
kundservice sällan är en del av den skrivna strategin för sociala medier så blir det all-
tid en tvungen del av det. Detta eftersom följarna och de aktiva personerna på nät-
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verken har dygnet runt-tillgång till materialet och negativa kommentarer eller frågor 
bör bemötas direkt, eller så snart som möjligt. För företagen blir detta den negativa 
delen av internets viralitet - ett dåligt rykte eller ett slarvigt bemötande kan publiceras 
så väl som spridas otroligt snabbt (Tsimonis & Dimitriadis, 2014). De flesta företa-
gen utvecklar sitt material för sociala medier separat från annat marknadsförings-
material, medan ett fåtal enbart anpassar formen på sitt övriga material till de digitala 
plattformarna. Företags närvaro och framgång på sociala medier bygger på en enga-
gerad konsument och det är därför viktigt att uppmuntra konsumenten att gilla, dela, 
kommentera, eller på annat sätt involvera sig i företagets uppdateringar (Ashley & 
Tuten, 2015).  
 
Algoritmen på sociala medier, såsom Facebook, medför att frekvensen av inlägg på 
sociala medier påverkar följarantalet, där fler inlägg genererar fler följare. Ashley & 
Tutens studie visar  även på sambandet mellan antalet plattformar där varumärket är 
aktivt och företagets följarantal. Ju fler plattformar - desto fler följare på samtliga 
plattformar. Däremot uppmanas varumärkena att tala med en integrerad röst som 
knyter an till dess positioneringspåstående, detta för att konsumenten ska känna igen 
varumärket trots att det sträcker sig över flera olika plattformar. Vad som betonas av 
Ashley & Tuten och deras användnings- och tillfredsställelseteorier om användare av 
sociala medier är att meddelanden anknutna till känslor minskar följarnas engage-
mang, medan underhållande och informativa inlägg istället ökar det. För att inte alie-
nera en viss typ av kunder väljer många företag att undvika experimentell marknads-
föring, det vill säga sådan som talar till flera av mottagarens känslor samtidigt (Ashley 
& Tuten, 2015). 

2.5. Mätning av resultat 
En kampanj som Fastighetsbyrån lanserade på Facebook under 2014 anses av många 
blivit en viral succé, och Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån, menar att 
utdelningen för byrån varit stor. Lanseringsbudgeten för projektet var 2000 kr och 
100 000 kr i utvecklingsbudget. Konceptet, som hette “sambotestet”, baserades på en 
tidigare app som rönt framgång på Facebook. Genom ett enkelt knapptryck skanna-
des användarens Facebook - från vännerna hittades en “sambo”, deras ålder be-
stämde storleken och typ av bostad och hemorten bestämde var de båda skulle flytta. 
Till resultatet listades ett antal bostäder som Fastighetsbyrån för tillfället förmedlade 
som passade beskrivningen. Inom ett år hade 900 000 personer gjort testet, vilket ge-
nererat 400 000 klick till bostäderna som listades. Dessutom var användarna till det 
första testet tvungna att gilla Fastighetsbyråns facebooksida, något som gav dem 530 
000 nya följare. Vesterberg menar att testet gav byrån bra exponering för sina objekt 
som låg ute till försäljning, samt att de aktivt arbetar för att behålla de följare de fick 
genom det, eftersom detta ses som en bra marknadsföringskanal (Internetworld, 
2014). 
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Trots att kampanjen blev en succé, så är det svårt att se något direkt samband med 
Fastighetsbyråns försäljning av sina tjänster och slutpriserna för de aktuella objekten 
som presenterades. Mätning av resultat är alltid en komplikation för marknadsfö-
ringsstrategier. Detta gäller i synnerhet sociala medier-strategier, då närvarons direkta 
påverkan på exempelvis positiv word of mouth, lojalitet, försäljning och ny kundkrets 
är svår att se i direkta tal. Att inlägg blir virala och genererar många likes betyder inte 
per definition att företaget faktiskt tjänar någonting på dem - även om det självklart 
kan hjälpa till med en ökad varumärkeskunskap och på så vis långsiktigt vara lönsamt 
(Tsimonis & Dimitriadis, 2014). 

!  
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3. Metod 

3.1. Tillvägagångssätt 
Studien är en kvalitativ sådan med en grund i kommunikationsforskning. Från denna 
utreds hur sociala medier används av allmänheten och hur företag bör anpassa sin 
strategi för att matcha detta behov. Från befintlig teori ges också exempel på hur fö-
retag i andra branscher använt sig av olika internetbaserade plattformar. En presen-
tation av de digitala plattformar som hänvisas till finns att läsa som bilaga (appendix 
1). 
 
För att få en grund att stå på användes Kotler & Kellers A Framework for Marketing 
Management, Kapferers Strategic Brand Management och Hankinson och Cowking’s 
Branding in Action för att kort sätta sig in i och beskriva grunderna av klassisk varu-
märkeskommunikation. För att sedan applicera detta på nutidens web 2.0-värld vän-
des sedan ögat mot forskar- och studentuppsatser. Från uppsatser från mäklarstuden-
ter hämtades idéer om var luckorna finns i forskningen, och vad som tidigare utretts 
användes som inspiration och grogrund. Forskaruppsatser om varumärkeskommuni-
kation och digitala strategier hämtades från diverse universitet runt om världen och 
från dessa utkristalliserades en stor del av grunden för hur andra branscher utformar 
sina digitala strategier. 
 
Kopplingen mellan den tidigare forskningen och mäklarvärlden kommer bindas ihop 
via intervjuer med branschfolk från tre olika mäklarföretag som aktivt arbetar med 
sociala medier i sin kommunikationsstrategi. Intervjuerna kommer mer djupgående 
behandla hur de olika byråerna nyttjar sina plattformar och vilka förhoppningar de 
har på dem. Gemensamt för alla medverkande företag är att de har digitala strategier 
och en tydlig varumärkesorientering. De intervjuade personerna och deras mäklarfö-
retag kommer att presenteras mer ingående under “3.2. Medverkande”. 
 
Inför intervjuerna skickades en intervjumall till vardera respondent (appendix 2) med 
grundfrågorna, information om intervjuns form samt om hur deras svar kommer att 
användas. Intervjumallen och valet av att ha samma frågor till alla svaranden togs för 
att minimera frågeställarens påverkan på svaren, samt för att kunna jämföra dessa på 
ett bättre sätt. För att lyckas få de svarande att berätta öppet och mer djupgående om 
sina strategier valdes en formatmall med ett mindre antal öppna frågor ut. Vid inter-
vjuerna kompletterades dessa sedan med följdfrågor (Kvale, 1997). Varje intervju tog 
cirka 30 minuter att genomföra, och mötet skedde på de svarandes kontor. 
 
Intervjuernas efterarbete bestod till största delen av transkribering av dem, för att 
skapa struktur, se liknande drag samt undvika felciteringar. Transkriberingen har, för 
de svarandes personliga integritet, enbart redovisats till denna uppsats handledare. 
Under kapitel 4, ”Resultat”, redovisas valda delar av intervjuerna i löpande text.  
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Innan studien publicerades i sin helhet fick de intervjuade personerna godkänna de 
delar av texten där de citeras. 

3.2. Medverkande 

Sven Wallén, Fantastic Frank Real Estate 
Wallén är försäljningschef samt en av tre grundare till Fantastic Frank och baserad i 
Stockholm. Varken han eller de två andra grundarna, Tomas Backman och Mattias 
Kardell, har en bakgrund inom mäklarbranschen eller är fastighetsmäklare utan kom 
istället in i branschen som entreprenörer. 
 

När de tog initiativet till byrån gjorde de detta för att de inte tyckte att den dåvarande 
mäklarmarknaden kunde presentera bostäders karaktär och personlighet på ett vär-
digt sätt. Med ett ben i estetiken och det andra i affärsmässig försäljning startade de 
2010 upp en byrå som snabbt blev uppmärksammad som normbrytande. Det unika 
för dåtiden hittades i fokuset på bra bilder och styling av lägenheterna, vilket gjorde 
att annonserna snarare såg ut som inredningsreportage än klassiska mäklarbilder. De 
spreds snabbt bland inrednings- och fotointresserade på nätet och fick extra udd med 
hjälp av lekfulla grepp som skapade stor uppmärksamhet. Exempelvis fylldes en lä-
genhet med paprikor som en lekfull nick till “mäklarlimeskålen” och i en annan lä-
genhet som såldes av en av medlemmarna i Peter Bjorn och John var bandet med på 
bilderna. Annonserna hjälpte byrån att snabbt bli ett välkänt varumärke, men grep-
pen används inte i dagsläget i lika stor skala. 
 
Fantastic Frank har sedan starten etablerat sig på Stockholmsmarknaden, med kontor 
på Norr Mälarstrand och Hammarby Sjöstad, samt i Berlin. Just den internationella 
marknaden är något som lockar företaget, och filialer planeras i flertalet europeiska 
storstäder. I Stockholm arbetar kring 10 fastighetsmäklare för företaget. 
 
Företaget finns på Instagram, Facebook och Pinterest och var bland de första i bran-
schen att starta upp med en uteslutande digital strategi. Dess bilder och lägenheter fi-
gurerar också ofta på inredningsbloggar. 

Wilhelmina Bonde Alfvén, Alexander White 
Bonde Alfvén är registrerad fastighetsmäklare samt delägare i Alexander White, där 
hon arbetat sedan 2009. 
 
Alexander White skapades 2010 genom en sammanslagning av Alexander & co och 
White Fastighetsmäkleri. Byrån har sitt kontor vid Karlaplan och beskriver sitt varu-
märke som exklusivt utan att vara exkluderande. Fokus ligger innanför tullarna och 
byrån har här delat upp stadsdelarna i mindre kvarter och har en utarbetad kvarters-
profil för vart och ett av dem. 
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Byrån förmedlar mycket nyproducerade lägenheter, ungefär hälften av byråns 20 fas-
tighetsmäklare arbetar nästan uteslutande med detta. En stor samarbetspartner här är 
Oscar Properties. 
 
Företaget är aktiva på Instagram, Pinterest, Facebook och Houzz. Precis som Fantas-
tic Frank plockas många annonser och events upp av bloggare och får på så sätt stor 
spridning. 
 
Följarantalet på Instagram är under 2017 ett av de högsta i branschen med över 56 
000 personer, och byrån var bland de första att aktivt och kontinuerligt arbeta med 
sociala medier. Företaget har en deltidsanställd som arbetar med företagets kommu-
nikation och marknadsföring. 
 

Mattias Lantto, Historiska Hem 
Som grundare, kreatör och registrerad fastighetsmäklare arbetar Lantto på Historiska 
Hem som startade år 2016. Redan för tio år sedan startade Lantto byrån Stadshem, 
som sedan dess blivit en av de största aktörerna på Göteborgs bostadsmarknad. Från 
denna byrå finns Historiska Hems grundkoncept. Historiska Hem har sitt kontor på 
Södermannagatan, Södermalm.  
 
Mäklarbyråns nisch är att de enbart säljer bostäder uppförda innan 1965, det vill säga 
innan första spadtaget för miljonprojektet. Större delen av företagets marknadsfö-
ringsbudget används till den enskilda bostaden och exempelvis inredning och foto-
grafier av lägenheten. Billiga marknadsföringskanaler premieras i övrigt - vilket i stort 
sett nollar marknadsföring i dagspress, på TV och i radio. Till varje uppdrag används 
också en byggnadsantikvarie som undersöker och beskriver det kulturhistoriska vär-
det av fastigheten, samt enskilda formgivare av text och bild för att lyckas marknads-
föra bostäderna via story telling. 
 
Historiska Hem har som sagt nära samarbeten med byggnadsantikvarier, men samar-
betar också en hel del med andra typer av företag - exempelvis återförsäljare av bygg-
nadsvårdsdetaljer och snickerier med inriktning på äldre hus. Dessutom har byrån 
sedan januari 2017 en egen inredningsbutik som blandar vintage med nya designpro-
dukter. I butiken finns även en hörna för byggnadsvård. 

3.3. Utmaningar och begränsningar 
Ett problem som dök upp tidigt i processen var att många tillfrågade företag tackade 
nej till att medverka i studien med anledning av att de inte tyckte sig ha en tillräckligt 
utarbetad digital strategi. Trots att syftet med denna studie aldrig har varit att visa 
upp en mall på hur digitala strategier ska och bör se ut, utan snarare att visa hur läget 
är idag, fanns oviljan kvar. Detta kan närmast kopplas till den stora konkurrens som 
finns på Stockholms mäklarmarknad, och att företag därför är ovilliga att visa upp sig 
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i sammanhang där de inte är “bäst i klassen”. Även om anonymitet erbjöds så ändra-
des inte dessa byråers inställning. 
 
De byråer som medverkar i studien är därför en homogen grupp, som inte represen-
terar den allmänna nivån på mäklarbyråers kommunikation särskilt väl. Den avgräns-
ning som gjorts på mindre byråer i Stockholmsområdet bidrar till att urvalet begrän-
sades rejält redan där, och dessutom ytterligare bidrog till en snedvridning av resulta-
tet gentemot den allmänna nivån. Eftersom byråerna som deltagit är mindre och po-
sitionerar sig som edgy och annorlunda så blir deras kommunikationsstrategier 
mycket annorlunda än större kedjors. Studien diskuterar de begränsade resurser som 
mindre byråer har gentemot större kedjor, men en motsatt aspekt är att det är enklare 
att nå ut med en konsekvent och intressant röst. Stordriften större kedjor har blir en 
last när det gäller detta, eftersom målgruppsavgränsningen inte kan göras lika snäv, 
samt att individerna som är anställda på dem också de kommer ha en större spridning 
karaktärsmässigt. 
 
Ytterligare en orsak till avstående till att medverka var att den digitala strategin be-
fann sig i utvecklingsstadiet och företagen då inte kände sig bekväma med att öppet 
redovisa sina tankar kring detta, då de kände att det blev för avslöjande även om de 
fick vara anonyma. 

#  
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4. Resultat  

4.1. Varumärken 
För att överleva som ett liten aktör gentemot de större kedjorna inom mäklarbran-
schen krävs det att erbjuda någonting som dessa kedjor inte lyckas med. En ökad fri-
het för mäklarna finns ofta på mindre byråer, eftersom inte samma riktlinjer som för 
kedjors annonsering och likriktning är nödvändig. Det blir dock än viktigare att alla 
mäklare som arbetar för byrån passar in i varumärket och arbetar enligt det, då en 
person som inte passar in eller förstår byråns syfte lätt skapar en sämre eller oriktig 
bild av varumärket i stort. Bonde Alfvén på Alexander White framhåller att de jobbat 
hårt på att varje enskild mäklare håller den nivå de förväntar sig. Byrån vill vara ex-
klusiva utan att vara exkluderande, och service-minded mäklare som inte har några 
problem med att vara anträffbara större delen av dygnet är därför ett måste. 

”Vi har lyckats med det, att varje enskild mäklare håller en nivå som är 
ganska svårt att hitta. (…) Som har hela paketet, för det kräver ju väldigt 
mycket jobb. Och man ska helst vara anträffbar från 8 på morgonen till 10 
på kvällen, och man ska kunna jobba en lördag utan att det ska vara några 
konstigheter, och den typen av mäklare är inte så lätta att hitta – som ger sig 
hän jobbet som en livsstil mer än ett jobb – som tycker att det är roligt.”    
– Wilhelmina Bonde Alfvén 

Positioneringsmässigt håller de mindre byråerna sig ofta till att vara edgy och i fram-
kant, då kedjorna är större och har svårare att snabbt hänga med i utvecklingen på 
grund av sin stordrift.  
 
Fantastic Frank är en av de byråer som positionerat sig långt ifrån övriga aktörer på 
marknaden, där varumärkets fokus ligger på estetiken kring presentationen och 
känslomässig anknytning till dem. Även här är det viktigt att alla medarbetare passar 
in i företagsformen, eftersom mäklarna dels är mer beroende av andra aktörer för 
varje annons, men även för att de utöver skickligheten som mäklare måste ha kun-
nandet och intresset av konst, inredning och design för att lyckas möta kunderna på 
den förväntade nivån. 
 
Även Historiska Hem arbetar för att särskilja sig från andra byråer och erbjuda en 
annan typ av tjänst. Lantto framhåller att de med hjälp av byggnadsantikvarier och 
copywriters skapar de annonser som är väldigt beskrivande och ärliga, till skillnad 
från den klassiska bostadsannonsens superlativ och förskönande. Byrån vill skapa en 
annan tjänst än vad kedjorna gör, och vilka mäklare som väljs till medarbetare är en 
del av detta, vilket är anledningen till att han satsar på personer med stark karaktär 
som ska skilja sig från den traditionella, fördomsfulla bilden av hur en mäklare är. 
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4.2. Identitet & image 
Alla svarande på den kvalitativa undersökningen är relativt nya i branschen. Alexan-
der White skapades genom en fusion av två andra byråer 2011, Fantastic Frank eta-
blerade sig 2010 och Historiska Hem 2016. Detta innebär att den identitet de valt att 
arbeta efter bör vara densamma som vid start, något som underlättar mätningen av 
identitetskommunikationen. En rebrandingprocess innebär att många i flera år kom-
mer ha kvar en uppfattning av företaget som det aktivt arbetar med att komma ifrån. 
 

”När det gäller kommunikationen i allmänhet är det väldigt mycket fokus 
på den här estetiska delen. Det som handlar om inredning, design, arkitek-
tur. För att bygga varumärket, så det är väldigt fyllt av de delarna. Det har 
varit samma sak hela tiden och det är det vi kommunicerar långsiktigt med 
varumärket.” – Sven Wallén 

 
I en digital värld där det är enkelt att få tillgång till samtliga företags byråer bör det 
också leda till att franchisetagare för en mäklarkedja har svårare att styra över sitt va-
rumärke än de haft innan digitaliseringen. Kunderna kommer påverkas av hur resten 
av kedjans kontor framställer sig, på gott och ont.  
 
När det gäller att mäta hur identiteten lyckas kommuniceras till kunderna har alltså 
yngre, mindre mäklarbyråer en fördel när det gäller den direkta effekten av kommu-
nikationsgrepp. Ett exempel på kundernas förmåga att hänga med i en byrås skif-
tande grepp syns på Fantastic Frank. Från början har varumärkets fokus varit tvåde-
lat, en affärsmässig del och en estetisk. Kommunikationen utåt sker nästan uteslu-
tande med den estetiska och gör att företaget ses som en inspiratör när det gäller in-
redning, design och arkitektur. Under de första två-tre åren experimenterade byrån 
mycket när det gäller bostadsannonsernas uttryck och en stor lekfullhet lyste igenom. 
Detta skapade enligt Wallén PR och virala effekter, men det uppfyllde inte deras af-
färsmässiga krav på hur bostadsaffärerna skulle gå. Därför visas nu ett mer sobert 
och estetiskt uttryck upp. 

 
Fantastic Franks Instagramkonto 2017-06-01 
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Wallén menar att gemene man har hängt med på resan och att de ses som en mäklar-
byrå i framkanten med stort fokus på estetiken, eftersom kunderna enbart tittar på 
vad de förmedlar nu och vilka de är nu. Diskrepansen mellan identitet och image an-
ser han istället snarare kommer från branschkollegor, som gärna fokuserar på lekfull-
heten för att utesluta dem ur konkurrensen. 
 
Även Bonde Alfvén upplever att de flesta har bra koll på Alexander Whites service-
nivå, ambition, idéer och tankesätt. Där hon kan se att de misslyckats är det att folk 
ibland tror att deras objekt inte är “tillräckligt fint” för att de ska förmedla det. By-
råns mål är exklusivitet, men Bonde Alfvén framhåller att det är deras jobb som mäk-
lare att lyfta ett objekt till den nivån och att ingenting är för litet eller för annorlunda. 
 
På den allra nyaste aktören, Historiska Hem, är Lantto förvånad över hur snabbt de 
lyckats nå ut med sin identitet till allmänheten. Han menar att det de gjort i Stock-
holm på 15 månader tog 5-6 år att bygga upp i Göteborg, något som kan bero på att 
byråns tjänst tilltalar fler människor i Stockholm och att de därför når en större skara 
nyfikna. Här har byråns personalsammansättning hjälpt till, då många av deras kun-
der är just arkitekter och copywriters som uppskattar det som byrån gör annorlunda. 
Dessutom är byrån så trygga i sitt varumärke så att de inte tvekar till att tacka nej till 
objekt som inte matchar deras profil, oavsett om det rör sig om en för nybyggd lä-
genhet eller en som de inte anser är tillräckligt unik. 
 

“Vi hade väldig tur att vi tackade nej till ganska mycket bostäder i början, 
som jag gjorde misstaget att inte tacka nej till i Göteborg. För där gjorde det 
att vi hade ganska mycket vardagliga lägenheter som inte stack ut så mycket. 
Och nu försöker vi vara mer noggranna med att bygga konceptet kring... 
det är inte det att vi inte vill sälja en viss storlek. Jag säljer hellre en etta som 
är jättehärlig och superspeciell här, än kanske en fyra på Östermalm! Det 
handlar inte om adressens exklusivitet utan om att det ska vara något unikt, 
med känsla och roliga lösningar och så.” – Mattias Lantto 

4.3. Fördelar med en digital strategi 
Bonde Alfvén och Wallén är överens om att sociala medier och digitala strategier 
hjälper deras företag på fler plan. Eftersom båda byråerna framförallt publicerar bil-
der på objekt som är ute till försäljning hjälper det att få ökat intresse för just det ob-
jektet. Wallén berättar att fem gånger fler klick på deras bostadsannonser kommer 
från kanaler som inte är Hemnet - det vill säga att kunderna sett en bild, gillat den 
och klickat sig vidare till bostadsannonsen. På så sätt kommer fler personer på vis-
ningarna och bostaden säljs förhoppningsvis dyrare. Bonde Alfvén betonar att många 
inte aktivt letar bostad, utan kanske tänkt på att flytta och när det då dyker upp ett 
fint och passande objekt i flödet blir intresserade. Detta har hon framför allt märkt 
på sin privata Facebooksida, där flertalet vänner och bekanta som inte aktivt letat lä-
genhet blivit intresserade och dykt upp på visningar hon hållit för att hon delat ob-
jektet på sin Facebook. Just Facebook är det medium som framstår som mest sälj-
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vänligt, då även Lantto och Historiska Hem hittat köpare här. Som ett exempel var 
de två sista spekulanterna i en budgivning han höll i båda tipsade om bostaden via 
just Facebook. 
 
Utöver denna direkt affärsmässiga orsak menar alla tre att konton på sociala medier 
är ett effektivt sätt att skapa kunskap om varumärket. Samtliga företag framhåller att 
de arbetar hårt, genomtänkt och kontinuerligt med sin digitala kommunikation av 
denna anledning - de lägger tid, resurser och energi på sin närvaro och uppskattar att 
de via plattformarna når sina fans i en privat miljö. För Lantto har digitala strategier 
dessutom haft en avgörande roll i hans byråers utveckling. Han startade Stadshem 
med begränsade ekonomiska tillgångar och internets likabehandling av objekt var en 
av de saker som möjliggjorde att deras objekt kunde konkurrera med större, mer 
väletablerade mäklares annonser. 
 

”Det som gjorde att vi blev så framgångsrika var att vi genom att vi hade så 
lite pengar fick tänka annorlunda. Och genom att man har Hemnet och 
olika marknadsföringskanaler som är samma så spelar det ingen roll om det 
är Ove Jonssons mäklarbyrå som säljer en bostad per år, eller om det är 
Fastighetsbyrån som lägger ut en lägenhet i minuten. Alla har samma vill-
kor, man har sin lilla ruta på Hemnet och man skriver område och en kort 
inledande ingress.” – Mattias Lantto 

4.4. Kommunikationsstrategier på sociala medier 
Alla tillfrågade företag ägnar sig i nuläget till störst del av uppdateringar av objekt 
som finns ute till försäljning. Objekten de säljer och hur de framställs i annons-
materialet är det som mest talar om för följare hur byrån arbetar. Bonde Alfvén 
framhåller att de är vana vid att höra att folk ser Alexander White som en byrå med 
fina objekt, en image som självklart kommer från att de visar upp fina bilder. Det vik-
tigaste är enligt henne att sedan lyckas leva upp till de förväntningar som kommuni-
kationen skapar. 
 

“När det kommer ner till vad det är vi gör så är det viktigt att det liksom 
har… bäring. Att vi inte bara är ute och skjuter vilt med att skapa koncept 
utan att vi framhåller att vi säljer mycket fina objekt och vi presenterar på 
ett fint sätt, och därför är vi dem vi är. Istället för tvärtom - det är många 
som gör crazy saker, men så kanske de inte säljer så mycket, lyckas så bra el-
ler håller så hög servicenivå.” - Wilhelmina Bonde Alfvén 
 

När det gäller arbetssättet på olika medier är bilden överensstämmande: på Facebook 
går det att vara mer säljande i sin karaktär, medan Instagram och Pinterest enbart bör 
användas på ett sätt som är mer lättkonsumerat för ögat. På Alexander Whites In-
stagramkonto syns detta på de noga utvalda annonsbilderna som tillsammans ger 
profilerna ett sammanhängande flöde. Följer någon byrån där så gör den det för att 
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den själva valt det, vilket ger en positiv inställning till materialet, menar Bonde 
Alfvén.  
 

 
Alexander Whites Instagramkonto 2017-06-01 

 
Wallén menar att Fantastic Frank helt undviker “säljfloskler” på Instagram och Pinte-
rest, utan här enbart väljer de bästa bilderna för att representera byrån.  
 

“Följer man oss på Instagram uppfattar men det bara som en skön inspirat-
ionskälla, men syftet är ju självklart att locka folk att klicka sig vidare och 
titta på bostadsannonsen. Men vi gör det ju lite mer subtilt, och det har vi 
alltid gjort.” - Sven Wallén 

 
Facebook ser Wallén som en plats där kommunikationen kan vara lite mer affärs-
orienterad, eftersom det går att skriva lite mer information till sina uppdateringar där 
utan att följarna tröttnar.  
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Möjligheten till att skriva mer informativa texter är någonting som är något som gör 
plattformen till Lanttos favoritmedia. De informativa texterna möjliggör inte enbart 
möjlighet att visa upp den bredd av bostäder byrån har, utan är i framtiden även 
tänkt att användas för att kunna fokusera på mer långsiktigt varumärkesbyggande, 
såsom inlägg från Historiska Hems bebyggelseantikvarie. 
 

 
Exempel på Historiska Hems Facebookuppdateringar, daterad 2017-04-01 

 
Alexander White har hittills inte satsat särskilt mycket på Facebook, men detta kan 
komma att ändras då byrån funderar på att börja marknadsföra sina redan befintliga 
kvartersguider, för att stärka den del av varumärket som är just kvarterstänket. Före-
taget har tidigare laborerat med Snapchat, men efter att ha kartlagt att 90 - 95 % av 
målgruppen är under 25 år så kände byrån att det inte var dit de ska satsa sin energi. 
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4.5. Kompletterande kommunikationskanaler 
Både Alexander White och Fantastic Frank arbetar mycket med olika events och 
happenings som sprider sig på bloggar och hos influencers, det vill säga personer som 
når ut till och kan påverka fler människor än gemene man. Detta hjälper byråerna att 
få än mer spridning än vad de redan får genom sin objektskommunikation. Bonde 
Alfvén betonar här återigen vikten av att hålla sig till sitt varumärke, genom att vara 
ytterst noggrann med vilka som väljs ut till samarbeten. 
 
Återigen syns här företagens skilda profiler lysa igenom de olika greppen. Fantastic 
Frank lanserar i juni ett samarbete med Fotografiska, där mäklarbyrån får uppdraget 
att presentera muséets konst. Wallén hoppas på att detta kommer stärka uppfattning-
en om att Fantastic Frank är den byrå som tar bäst bilder. Genom att lägga mer tid 
och energi på fotografiet än någon annan byrå gör ger det dem finare bostadsannon-
ser. 
 
Alexander White arbetar enligt Bonde Alfvén på ett organiskt sätt också med events, 
där objektet alltid är i fokus. Events såsom middagar och mingel sker i lägenheter 
som ligger ute till försäljning, för att ge spekulanterna en inblick i en levande hem-
miljö. Hon menar att huvudsaken är att objektet alltid måste vara i fokus, eftersom 
det är grunden i en mäklares arbete och att det är därifrån de måste utgå. 
 
Trots den digitala värld som vi lever i anser Bonde Alfvén att det är viktigt att inte 
glömma print som uttrycksform och kommunikationskanal. Tryckta tidningar har 
andra kvalitéer än webbaserade forum, då människor nås i andra sammanhang än i 
den digitala världen. I en fysisk tidning slipper läsaren hantera bruset och får därför 
en annan inställning till innehållet.  
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5. Analys och diskussion  

5.1. Varumärken 
Kunskap om sitt eget varumärke är grunden för en framgångsrik kommunikations-
strategi. Teorin överensstämmer väl med intervjuernas respondenter i den här under-
sökningen. Varumärket ger inte bara en utgångspunkt utan även en trygghet till 
kommunikationsarbetet. Samtidigt underlättar det även på så sätt att samtliga medar-
betare, både mäklare och övrig personal, vet vilka kvalitéer som förväntas av dem 
och vilka de har täckning för från företagets image. Att utgå från vilka man faktiskt är 
som företag och vad man gör ger också bäring till innehållet på sociala medier. Lång-
siktigt skapar detta tillit, vilket blir tydligt om man vänder på det hela: ett företag som 
visar upp fina bilder på objekt men sedan i sina faktiska bostadsannonser har relativt 
tråkiga bilder kommer snabbt få ett dåligt rykte. Detta har inte med bilderna i sig att 
göra, utan snarare att man utgett sig för att vara något annat än man var. På en liten 
byrå blir det viktigare att alla medarbetare lever upp till förväntningarna, eftersom 
detta i sig kommunicerar varumärket via positiv word of mouth. 
 
Samtliga byråer som deltagit i den här undersökningen har arbetat fram en tydlig 
marknadspositionering. När det mellan de tre byråerna kommer till points-of-parity, 
POPs, har Alexander White och Fantastic Frank sitt utpräglade bildspråk gemen-
samt. Fantastic Frank och Historiska Hem gar sin story telling istället för ”sälj-
floskler”. Alexander White och Historiska Hem har sitt genomgående fokus på ob-
jektet. 
 
Gällande points-of-difference, PODs, jämför samtliga byråer sig med resten av bran-
schen. Wallén på Fantastic Frank framhåller dels byrån som banbrytande och orädd, 
men också deras fortfarande unika bildspråk. Byrån har också startats av människor 
utanför mäklarvärlden, vilket har lett till ett annat utgångsläge, med andra värderingar 
och vanor. 
 
På Historiska Hem framhåller Lantto den heterogena personalstruktur som gör att 
bostadsannonserna blir ”omäkliga” och uppskattas just därför. Kunskapen om bygg-
nads- och arkitekturhistoria samt viljan att låta den ta plats i annonserna är även det 
unikt på Stockholmsmarknaden. 
 
Bonde Alfvén betonar att Alexander White jobbat hårt och länge på sin position, 
bland annat genom att ha samarbeten med företag, fotografer, stylister och in-
fluencers som möter byråns krav. Som redan nämnt fästs också stor vikt vid de an-
ställda på byrån, som ses som ambassadörer. 
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5.2. Identitet & image 
Mäklare är säljare och uppfattningen om säljare är ofta skarpt tudelad - antingen äls-
kas dem, eller så är de djävulen på jorden. Att uppfattas som “säljig” är därför något 
som snabbt utesluter stora delar av allmänheten, vilket lett till att det är en egenskap 
som tonas ner när syftet är att främja varumärkeskännedomen.  
 
Forskning visar att aktivitet på fler plattformar ger fler följare på samtliga av dessa 
och att många följer samma företag på fler medier. Även om arbetet måste anpassas 
till de olika plattformarna, eftersom de är så olika, är det viktigt att byrån använder 
sig av samma röst, så att följarna och kunderna enkelt kan känna igen byrån. Att 
framhäva olika dela av varumärket på olika plattformar kan alltså leda till att varu-
märket uppfattas som tvivelaktigt och förvirrar mottagaren som måste sortera och 
avkoda ett flertal budskap samtidigt. Samma utgångspunkt är med andra ord av stor 
vikt, men att man därifrån bör vinkla in sig på de olika plattformarnas olika språk för 
att matcha det målgruppen söker just där. De flesta byråer väljer därför att framhäva 
en del av sitt varumärke mer än andra delar - Fantastic Frank framhäver exempelvis 
nästan alltid sin estetiska sida på Instagram och Pinterest, medan Historiska Hem fö-
redrar att använda Facebook för att kunna visa sin story telling. 
 
Att fokusera på en del av varumärket är en nödvändighet, men samtidigt skapar det 
vissa problem med imagen för byråerna. Både Wallén och Bonde Alfvén uppger att 
det finns missuppfattningar om vilka deras byråer är, och de arbetar aktivt för att 
minska dem. Med utgångspunkt ur teorin om konnotation, det vill säga att individers 
tolkningsförmåga skiljer sig ter det sig dock ganska naturligt att folk uppfattar Alex-
ander White som en byrå som enbart tar sig an lyxlägenheter, när de som kommuni-
ceras utåt ser ut som sådana. Likväl kan Fantastic Franks affärsmässighet lidit av det 
överhängande estetiska uttryckssättet. Byråerna är dock lyhörda inför den här typen 
av respons och därför ökar också möjligheten att lyckas visa att det är de uttryck de 
kommunicerar på sina sociala medier som är produkten av deras affärsidé, inte hela 
affärsidén. 

5.3. Fördelar med en digital strategi 
Den digitala världen erbjuder en möjlighet för mindre byråer att nå ut till en lika bred 
publik som klassiskt sett enbart kedjor haft råd med. De löpande uppdateringarna 
kostar i sak inte byrån någonting, även om annonsplatser kan köpas till som en del av 
hela kommunikationspaketet. Denna kostnadseffektivisering av marknadsföringen är 
en av orsakerna till att de flesta mäklarbyråer i dagsläget har konton på sociala me-
dier. Ett bra exempel på digitaliseringens likabehandling syns på Lanttos erfarenheter 
med Stadshem, som tack vare sin digitala strategi snabbt lyckades växa sig stora trots 
begränsade ekonomiska resurser. 
 
Oavsett vilken plattform de medverkande byråerna valt att lägga mest fokus på så har 
de alla samma mål och förhoppningar med sitt arbete. En del av kommunikationen 
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är till för att sälja de specifika objekten som annonseras ut, något som de alla har ex-
empel på när det lyckats. En fördel här är att man på sociala medier når kunder som 
kanske inte börjat leta aktivt på Hemnet och liknande och alltså inte hade nått med 
de klassiska marknadsföringskanalerna.  
 
Samtidigt så är aktiviteten till för att på lång sikt öka varumärkeskännedomen genom 
att skapa en relation med eventuella kunder. Detta kan göras genom att aktivt befästa 
sin kunskap hos följare, som Historiska Hem gör på Facebook, eller genom att mer 
subtilt bli en del av människors vardag och estetiska tycke, som Fantastic Frank och 
Alexander White gör på Instagram och Pinterest. Den här typen av varumärkesbyg-
gande och relationsskapande har målet att öka byråernas försäljning av mäklartjänster 
och bli ett självklart alternativ för följarna att vända sig till när de ska sälja sina bostä-
der. 

5.4. Kommunikationsstrategier på sociala medier 
Vad vill då följarna ha på sociala medier och hur matchar det vad de får av mäklarby-
råerna? Enligt tillfredsställelseteorier uppskattar användare på sociala medier att följa 
sidor som är underhållande och informativa. 
 
När det gäller informativa inlägg är det en balansgång för mäklare på grund av tidi-
gare nämnda tudelade uppfattning om säljare. Informationen som kan adderas till 
uppdateringar skulle onekligen ofta ha en säljig utgångspunkt, något som gör att de 
intervjuade byråerna har valt att enbart använda sig av information om att objektet 
faktiskt är till salu, för att sedan ge mottagaren valet att klicka sig vidare in på hemsi-
dan för fullständig information eller inte. Värt att nämna är att många andra mäklar-
byråer listar liknande information direkt på sina kontouppdateringar. Ett sätt att gå 
runt problemet med att vara informativa men inte för säljiga är att göra så som Hi-
storiska Hem planerar, nämligen att informera om en del av deras tjänst som är in-
tressant men inte har direkt koppling till specifika objekt. Detta kräver dock att byrån 
har någonting att säga – såsom Lanttos byrå har genom sin valda nisch och sin bredd 
när det gäller medarbetare. 
 
En fördel för mäklare är att det material de redan har i sig är intressant för de flesta 
människor. Nästintill alla tycker att det är spännande med bostäder, och många i 
storstadsområden jagar konstant inspiration till inredning och renoveringar. Mäklarna 
kan därför använda sig av sitt befintliga material och enbart sålla ut det bästa av det 
för att möta detta behov. Den inspiration som uppdateringarna ger bör också räknas 
som underhållning, och tillfredsställer därför följarna.!

Instagram och Facebook kräver inte särskilt mycket arbete när det gäller meddelandet 
i sig, då det mest krävs korta meddelanden med material som redan finns - oftast 
väljs de bästa bilderna från den befintliga bostadsannonsen ut för publikation. Det 
som tar tid, energi och resurser är urvalet av vilka objekt som visas upp, vad byrån 
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väljer att ha för meddelanden till bilderna, hur kontinuerligt de uppdaterar och fram-
för allt: varför de uppdaterar. 
 
Utöver arbetet på byråernas egna konton på sociala medier är diverse samarbeten och 
events en stor del av den allmänna såväl som digitala strategin. Oavsett om samar-
betet sker med andra företag eller med influencers så är förväntningen att öka varu-
märkeskännedomen och sprida byråernas identitet och erbjudande till människor de 
annars inte hade nått. Samarbetspartners väljs ut för att matcha byråernas övriga va-
rumärke och valda budskap. 
 

!  
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6. Slutsatser  
Kommunikation via sociala medier kan verka tids- samt kostnadseffektivt. I många 
avseenden stämmer detta – ett väl genomtänkt flöde med kontinuerliga uppdatering-
ar har en positiv effekt både för varumärkeskännedomen samt vid direkta försälj-
ningar av specifika bostäder. De kontinuerliga uppdateringarna har varken hög 
tidsåtgång eller kostnad, då de plattformar byråer valt att satsa på är snabbuppdate-
rade och för det mesta gratis att använda. Materialet fås från redan befintligt an-
nonsmaterial. 

Däremot tar en kommunikationsstrategi i sig tid att utforma och kräver stor kunskap 
inte enbart om byrån i sig utan även om marknadsföring. Då mäklarbranschen tradit-
ionellt sett har väldigt låga kostnader för personal på kontor, då nästan alla anställda 
är mäklare som arbetar för provision, är det ofta här som arbetet bromsas in. Många 
byråer har inte någon genomarbetad strategi för vad de gör, utan lägger upp material 
de tycker liknar andra byråers, oavsett vad deras eget varumärke är. Däremot finns 
det också mäklarbyråer som har väl genomtänkta strategier som hjälper dem till lyck-
ade resultat – tre av dem finns representerade i den här undersökningen. 
 
Dessa tre byråer anser alla att en stor del av deras varumärken kommer till uttryck i 
objekten de förmedlar och i annonserna de skapar för dem. Ofta är det här en av an-
ledningarna till att det för det mesta är bostäder som är till salu som pryder deras flö-
den – en annan är att det ger det specifika objektet mer uppmärksamhet och en möj-
lighet att hitta köpare som inte aktivt letat efter en bostad. 

Att de missuppfattningar om byråernas varumärken som finns ofta härrör sig till den 
del av varumärket som inte aktivt kommuniceras på sociala medier visar på två saker:  

1.! Gemene mans uppfattning av mäklarbyråns image påverkas starkt av dess konton 
på sociala medier. Den delen av ett varumärke som kommuniceras digitalt blir så 
starkt överhängande att de andra byggstenarna i byråernas identitet riskerar att 
hamna i skymundan. 
 

2.! En väl genomtänkt strategi krävs för att lyckas på sociala medier. Risken med att 
satsa på fel delar av ens varumärke, eller på någonting som inte överensstämmer 
med varumärket, är för kostsam för att inte försöka undvika så gott det går. 

Tillsammans leder detta till att det krävs stora satsningar i skapandet av en digital 
strategi. Byråerna som deltagit i den här studien har alla lagt stora resurser på sina 
kommunikationsplaner, och deras resultat visar på att det snabbt blir lönsamt för by-
rån att göra så. De lägger även tid och resurser på att utvärdera och uppdatera sin 
kommunikation, något som är ett måste både i mäklarbranschens snabba utveckling 
samt för sociala mediers karaktär. 

#  
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Appendix 

1.!Presentation av digitala plattformar 
En kort presentation av vardera digital plattform som refererats till i uppsatsen följer 
nedan. 
 
Facebook 
Facebook är en global, social nätverkstjänst som grundades 2004. Tjänsten finns på 
71 olika språk och i Sverige var plattformen under 2016 den på egen hand viktigaste 
nyhetskällan för unga mellan 16 och 25 år (Sveriges Radio). Under mars 2017 hade 
Facebook 1,94 miljarder unika besök per månad och 1,24 miljarder dagligt aktiva an-
vändare. På plattformen kan användarna, utöver att interagera med vänner och be-
kanta, följa företag och organisationer de tycker är intressanta eller underhållande 
(Facebook). För företag som är aktiva på Facebook finns möjlighet att utföra mål-
gruppsannonsering. Med målgruppsannonsering menas att en specifik typ av mål-
grupp, exempelvis “kvinnor mellan 25-30 år bosatta i Stockholmsområdet”, väljs ut 
som mottagare av en viss annons. Antalet följare för företagssidor på Facebook snit-
tade år 2010 1,8 miljoner personer (Tsimonis & Dimitriadis, 2014). 
 
Houzz 
Houzz liknar till en del Pinterest, eftersom användarna samlar inspirerande bilder. 
Däremot fokuserar Houzz enbart på bostäder och tanken är att vara en plats där er-
farenheter och inspiration samlas för renoveringar. På Houzz finns också recensioner 
till hantverkare och liknande och samlar över 40 miljoner användare över världen 
(Houzz, 2017). 
 
Instagram 
Instagram är ett appbaserat socialt nätverk där fokus ligger på bilddelning. Använ-
darna lägger upp bilder från sin vardag eller på inspiration och följer vänner, bekanta 
och företag eller organisationer. Allt material som de konton som följs publiceras 
hamnar i användarens flöde som lätt scrollas igenom på mobilen. Flöden finns för 
ens egen sida, för de man följer, samt ett där bilder som de man följer likeat och som 
liknar konton användaren interagerar med dyker upp. Över 600 miljoner användare 
har konton på Instagram och sedan 2012 ägs tjänsten av Facebook (Instagram, 2017).  
 
 
Pinterest 



 

! 30!

Pinterest är en webbaserad social nätverkstjänst där användarna laddar upp och delar 
med sig av inspirerande bilder alternativt organiserar andras bilder på digitala anslags-
tavlor. Bilder kan delas direkt från andra websidor till Pinterest med ett enkelt knapp-
tryck, och bilden på plattformen länkas då till den ursprungliga websidan. Pinterest 
har 175 miljoner registrerade användare, men det går även att se det mesta av inne-
hållet utan att vara medlem (Pinterest, 2017). Användarna är framförallt kvinnor med 
högre medelinkomst än snittet och innehållet är framförallt heminredning, mat, konst 
och mode. 
 
Residence Magazine 
Residence Magazine är ett svenskt inredningsmagasin med arkitektur, styling och in-
redning. Till dess digitala plattform finns några av Sveriges största inredningsbloggare 
anslutna, varav ett flertal arbetar som stylister och stylar bostäder åt mäklarbyråer. 
 
Snapchat 
Snapchat är en bilddelningsapp för smartphone, där användarna kan skicka bilder el-
ler korta videos till sina vänner eller till sin story. Ifall inte mottagaren tar en screens-
hot av meddelandet så kan det enbart ses i 1-10 sekunder. Över 160 miljoner männi-
skor världen över använder Snapchat på en daglig basis (Snapchat, 2017).  
 
Twitter 
Twitter är en mikroblogg, där användarna kan skriva korta meddelanden om 140 
tecken. Plattformen används oftare som en politisk och opinionsbildande verktyg än 
det mer sociala Facebook. Tjänsten har 313 miljoner unika användare per månad 
(twitter, 2017). 
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2.! Intervjumall 
!

Intervjudokument – Varumärkeskommunikation 
på sociala medier 
 

Caroline Klasson 

Kandidatuppsats i fastighetsförmedling 

KTH VT 2017 

 

Information!

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mäklarföretag använder sig av sociala medier för att förmedla 
kunskap om deras varumärken. 

 

!! Intervjuerna kommer att spelas in samt transkriberas. Materialet kommer inte att kopieras, utan 
endast hanterats av författaren samt handledaren på lärosätet. 

 

!! I början av arbetet kommer intervjupersonerna presenteras med namn och arbetstitel. 
 

!! Varken namn eller citat kommer att användas i löpande text utan intervjupersonens godkännande. 
 

Intervjufrågor!
1.! Hur förmedlar ni er identitet till potentiella kunder? 

 
2.! Överensstämmer er förmedlade identitet med målgruppens uppfattning i din mening? 

 

3.! Har ni en aktiv strategi för hur ni positionerar er på sociala medier? 
 

4.! Om ja, på vilka medier verkar ni? 
 

5.! Vilken typ av uppdateringar gör ni? Har ni till exempel en säljande karaktär eller en varumärkes-
byggande karaktär på ert innehåll? 


