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I 

Förord 
 
Ett stort tack riktas till samtliga av de fastighetsmäklarföretag som valt att delta i vår studie och 
som därigenom gjort det möjligt för denna uppsats att slutföras. Vi hoppas att våra slutsatser 
och resultat kan komma att ha betydelse för er och ert arbete i framtiden!  
  
Vi vill även rikta vår tacksamhet till Nicklas Salomonson för all den hjälp och vägledning han 
bistått med under hela uppsatsprocessen.  
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Engelsk titel: The digitalization of the real estate industry– A qualitative study of Instagram 
as a tool for relationship marketing 
 
Utgivningsår: 2017 
 
Författare: Gabriella Beronius & Sarah Andren 
 
Handledare: Nicklas Salomonsson 
 
 
Abstract 
 
The digitalization of the society is a fact and organizations must now be adaptable to where 
their customers are located. Along with this the ways in which we communicate have changed 
as well as the way you target your marketing.  
Already in the sixties customers begun to require products adapted to them and their requests, 
which revealed the need of a shift of focus in the marketing of organizations. Instead of putting 
the needs of the company first, organizations started to direct their attention to the needs of the 
customers. It all comes down to the customer and the user, who is now in charge of the evolution 
of the brand as well as for the underlying conditions of the interactive dialogue between them 
and the organization.  Social media allows companies to be present and available to a larger 
extent than before which facilitates the opportunity to get a deeper understanding of the 
customers and their presence on social media.  
 
The real estate business is a complex market to operate within as the competition is very tough. 
This entails high demands on companies in order to stick out from the crowd and achieve 
visibility. Especially in a society where consumers are daily exposed to advertising and 
exhortation to commerce. The real estate agents most powerful communication tool is the ones 
who are generated from recommendation and word of mouth, which in turn is accomplished 
from maintaining a good relationship with customers. But what opportunities do real estate 
agencies have on social medias? And how can they achieve and exhort relationships through 
Instagram? 
 
By performing a qualitative study containing interviews with real estate agencies along with 
observations of their Instagram accounts, the authors of this study could deny that there was 
any common mode of operation between the organizations usage of the platform for building 
relationships. Instead the authors identified several strategies in accordance with the theory of 
how to engage users, which they believed the companies to be unaware of.  
The analysis of the Instagram accounts urged the thought of a correlation between the number 
of followers and the perceived reliability of the accounts as the user gives the account their faith 
by following - which in turn can be recognized by the follower’s followers and acquaintance. 
However, does the number of followers not necessary imply to more users interacting with the 
published content, which rather could have connection to the kind of content the account 
provides with. 
 
Keywords: social media, real estate agency, relationship marketing, relations  



 

III 

Sammanfattning 
 
Digitaliseringen av samhället är ett faktum och som företag måste man vara följsam med vart 
kunderna befinner sig. I samband med detta har också utgångspunkten för hur man riktar sin 
marknadsföring och i sin tur hur man kommunicerar förändrats. Redan på sextiotalet började 
kunderna ställa krav på att produkter skulle anpassas efter dem på deras begäran. Därigenom 
uppdagades skiftet av fokus i marknadsföring där företag övergick från att sätta företagens 
behov i centrum till att rikta sin uppmärksamhet till kundens önskemål.  
Från början till slut är det kunden och användaren som har makten. Både när det kommer till 
hur identiteten av varumärken utformas men också under vilka premisser man för interaktiva 
dialoger på. Sociala medier har skapat möjligheten för företag att vara närvarande och 
tillgängliga på ett annat sätt än tidigare. Vilket underlättar för kontinuerliga avlyssningar av 
marknaden och därigenom en djupare förståelse för sina kunder.  
  
Fastighetsmäklarbranschen är en komplex marknad att verka inom där konkurrensen är hård. 
Därför ställs det höga krav på företag för att överhuvudtaget sticka ut ur mängden och synas. 
Framförallt i ett samhälle där konsumenterna dagligen överöses med intryck i form av 
reklambudskap och uppmaningar till handel.  
Det mäktigaste kommunikationsverktyget en mäklare därför kan använda sig av är det som 
genereras av rekommendationer och word of mouth. Något som i sig beskrivs genereras av goda 
relationer till sina kunder. Men vilka möjligheter har man som fastighetsmäklarföretag på 
sociala medier? Och hur kan man skapa och uppmana till relationer via Instagram?  
  
Studien som utförts innefattande intervjuer med fastighetsmäklarföretag följt av observationer 
av respektive företags instagramkonto. Kunde vi dementera att det fanns ett gemensamt 
arbetssätt för relationsskapande på Instagram. Istället kunde vi identifiera flertalet omedvetna 
strategier företagen använt sig av som genererat engagemang och som kunnat härledas till vad 
som skrivits i teorin. Analysen av instagramkontona uppmanade dessutom till en tanke om en 
relation mellan antalet följare och kontots trovärdighet i den bemärkelse att följares bekanta ser 
att man ger sitt förtroende till företaget. Å andra sidan bedömer vi att antalet följare inte 
nödvändigtvis för med sig att fler väljer att interagera med det publicerade innehållet, utan ser 
istället att det har en anknytning till typen av innehåll man väljer att förmedla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: sociala medier, fastighetsmäklarbranschen, relationsmarknadsföring, relationer.  
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1 Inledning 
 
 
I första kapitlet introduceras läsaren för ämnet och får en bakgrund till varför vi valt att studera 
Instagram och relationsmarknadsföring inom fastighetsmäklarbranschen. Efter att läsaren läst 
kapitlet kommer hen vara invigd i syftet och frågeställningen i uppsatsen samt hur tidigare 
forskning inom relationsmarknadsföring och social medier har lett fram till detta. 
___________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle överöses konsumenterna med intryck i form av reklambudskap och 
uppmaningar till handel, vilket medfört att det ställs höga krav på företag för att överhuvudtaget 
sticka ut ur mängden (Holmström & Wikberg 2015). Inte minst fastighetsmäklarbranschen 
beskrivs som särskilt utsatt i och med sin komplexa marknad där den integrerade 
marknadsföringen över medier och kanaler numera är ett måste (Jingryd & Segergren 2012).  
  
Idag är ca 2400 av landets 2500 (mäklare.se 2017) registrerade mäklarkontor anslutna till 
webbplatsen Hemnet. En sökmotor för fastigheter online som dessutom klassas som Sveriges 
största webbplats för bostäder (Hemnet.se 2017).  
Denna bransch går likt många andra branscher mot att bli digitaliserade, vilket i sin tur har 
förändrat behoven för marknadsföring (Vendel & Ström 2015). Digitaliseringen kan beskrivas 
som möjliggörandet av direkt mediaöverföring ifrån allt i form av mail och sms till sociala 
medier och hemsidor (ibid). Digitaliseringen har även öppnat upp för nya 
kommunikationsverktyg i form av sociala medier (Stakston 2011).  
  
Sociala medier är den nya informationskällan där gränsen för vad som är privat och offentligt, 
socialt och digitalt, ideellt och kommersiellt blir allt otydligare och budskap kan spridas och 
delas i hög hastighet via internet (Carlsson 2012). Sociala medier är kommunikationskanaler 
som tillåter användarna att kommunicera direkt med varandra och skapa digitala mötesplatser 
(ibid).  Användaren, som kan vara både privatperson och företag, skapar innehållet som sedan 
sprids över de olika plattformarna där Facebook och Instagram   idag är de största (SOI 2016). 
Genom att konsumenterna frångår den traditionella mottagarrollen och går mot en aktiv 
konsumentroll där personer har möjligheten att göra sin röst hörd angående produkter, tjänster 
och varumärken (Carlsson 2012).  
En kanal där interaktioner mellan kunder och företag är hög är Instagram (Smith 2016). Enligt 
Smith (2016) är engagemanget (det vill säga att privata användare väljer att interagera) med 
företag på Instagram 10 gånger större än med företag på Facebook.  
  
Instagram är en bilddelningsapplikation som bygger på att användare dokumenterar vardagliga 
händelser, i bildform, genom sina smartphones (Holmström & Wikberg 2015). Instagram 
grundades 2010 och har sedan dess vuxit. I skrivandes stund har Instagram över 600 miljoner 
användare världen över varav 80% av dessa följer någon typ av företag (instagram.com 2017). 
Caroline Björkgren (2012) skriver att Instagram är en plattform där företag långsamt kan bygga 
relationer till sina kunder och förklarar hur det utgör en del i hur företagens varumärken 
definieras. För att bygga relationer till sina kunder krävs det att företaget skapar trovärdighet 
genom att hålla sina löften (Ndubisis 2007), men det krävs även att kunderna är intresserade av 
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att inleda en tvåvägskommunikation med företaget för att relationen ska skapas (Dahlén och 
Lange 2003). Inom marknadsföringslitteratur beskrivs relationsskapandet som 
relationsmarknadsföring (RM), vilket har som syfte att skapa lojala kunder och starka relationer 
(Dahlén 2002).    
 

1.2 Tidigare forskning 
 
Grönroos (2007) beskriver hur ett paradigmskifte har skett inom marknadsföringen då han ser 
hur forskning inom marknadsföring riktar fokus från 4P modellen till 
relationsmarknadsföringen. Grönroos (2007) beskriver hur relationsmarknadsföringen har 
flyttat från att enbart vara aktuell för marknadsföring inom servicesektorn till att vara aktuell 
inom samtliga marknader. Han redogör att synsättet på marknadsföring har förändrats och att 
marknadsföring nu ses som en interaktiv process i sociala kontexter där relationsbyggande och 
styrning utgör viktiga delar (ibid). Grönroos (2007) beskriver hur företag måste förflytta fokus 
från kortsiktiga transaktioner och istället sätta upp mål för långsiktigt relationsskapande.  
  
Enligt Ndubisis (2007) finns det ett ekonomiskt värde i att bygga relationer till sina kunder. 
Han hävdar att företag bör investera resurser i att bygga relationer med lojala kunder eller 
kunder som potentiellt skulle kunna bli lojala. Han menar att relationer bygger på fyra 
grundpelare som han beskriver som trovärdighet, engagemang, kommunikation samt 
konflikthantering (ibid). Enligt Ndubisis (2007) så innebär trovärdigheten att företagen håller 
sina löften till sina kunder och därmed hur de väljer att kommunicera med dem. Han beskriver 
även vikten av att hantera konflikter med kunder på ett professionellt sätt samt vikten av 
engagerade i sina kundrelationer(ibid).  
  
Wang och Kim (2017) hävdar i sin studie att relationsmarknadsföring idag till stor del har 
slagits ihop med sociala medier och skapat social-relationsmarknadsföring. Deras slutsats är att 
relationsmarknadsföring i sociala medier är en ledande faktor för ett företags affärsutveckling. 
De hävdar att företag bör se sociala medier som en resurs för att skapa en ny typ av 
relationsmarknadsföring (ibid). Men för att man ska förbättra relationsmarknadsföringen måste 
företagen välja en nivå för sina sociala medier för att uppnå största möjliga effekt. Enligt Wang 
och Kim (2017) så bör marknadsförare fokusera på att utveckla marknadsstrategier för att stärka 
kundrelationerna på sociala medier. Detta möjliggör att skapa ett större kundintresse samt öka 
interaktion mellan företag och kunder. I deras studie presenterar de resultat där de visar att 
företag bör interagera de sociala medierna med de system som företaget redan använder för att 
skapa kundrelationer. (ibid).  
  
Ström och Vendel (2015) skriver i sin bok Digital Marknadsföring att sociala medier har skapat 
nya möjligheter för företag samtidigt som nya utmaningar har uppstått. I dagens digitaliserade 
samhälle där sociala medier tar allt mer plats så har företagen inte längre ensam kontroll av den 
bild som förmedlas av företaget (ibid). Enligt Ström och Vendel (2015) fungerar kunderna som 
medproducenter av den bild som förmedlas av företaget då det är dem som i styr innehållet på 
sociala medier och inte företagen. Vidare beskriver Vendel & Ström hur detta i lyckade fall har 
bidragit till ett ökat kundengagemang hos företaget och därigenom gratis marknadsföring. De 
poängterar även att detta kan gå överstyr och att det kan leda till att företaget inte själva styr 
över varumärkets utveckling och den bild som förmedlas (Ström & Vendel 2015). Därför krävs 
det enligt Ström och Vendel (2015) att företag idag är lyhörda för vad som skrivs om 
varumärket på digitala plattformar och i synnerhet på social media.  
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Fastighetsmäklarbranschen utgör en komplex marknad i den bemärkelse att företagen 
konkurrerar genom att erbjuda samma typ av tjänst. Detta gör det ytterst viktigt att differentiera 
sig från mängden för att framstå som det självklara valet (Jingryd & Segergren 2012). Ett 
försprång till detta beskrivs ligga i hur man vårdar sina kunder. En fastighetsmäklare som 
anlitas av en kund baserat på goda rekommendationer har redan där ett övertag då word of 
mouth beskrivs som det mäktigaste kommunikationsverktyget.  
Men goda rekommendationer genereras i sin tur av goda relationer till sina kunder, något 
Jingryd och Segergren (2012) förklarar underlättas om kunden ifråga redan har en positiv 
uppfattning av varumärket sedan innan (Jingryd & Segergren 2012). Detta kräver att man 
använder sig av en integrerad marknadskommunikation bland de olika medierna man använder 
sig av, för att lyckas förmedla och förstärka samma bild i alla avseenden (ibid). 
  
De sociala medierna medför möjligheter att synas, kommunicera och skapa relationer till 
potentiella och befintliga kunder. Gör man det på rätt sätt så finns det mycket att vinna (Leigert 
2013). Leigert (2013) listar tio användningsområden som företag kan använda sociala medier 
för. Samtliga handlar om olika sätt för företaget att interagera med kunden på (ibid). 
Att som företag använda sig av sociala medier beskrivs vanligtvis grunda sig i strävan efter att 
öka kännedomen om varumärket och idag antas alla typer av företag och organisationer kunna 
gagnas av användandet. I all typ av marknadsföring återkommer man till vad det är kunden vill 
ha för att kunna anpassa sig därefter. Därför utgör sociala medier nödvändiga verktyg för 
företaget som underlättar för att skapa kundrelationer och bygga upp varumärken. Bland annat 
genom omvärlsdgranskningar där man snabbt kan lokalisera saker som sägs om företaget för 
att sedan kunna bemöta detta (Leigert 2013).  
  
I alla tider har människor haft ett behov av att uttrycka och dela med sig av sina åsikter till andra 
(Holmström & Wikberg 2015). Ett första steg till att utgrunda huruvida sociala medier kan vara 
av nytta för verksamheten är att lyssna av och dra lärdom av vad det är dina kunder faktiskt 
säger om företaget och dess erbjudanden. På så sätt kan man både uppmana kunderna till att 
interagera med företaget och samtidigt få inspiration till hur man, ur ett kundperspektiv, kan 
forma sin verksamhet till det bättre (ibid). 
En annan fördel med vad avlyssningen av sociala medier kan medföra för företag är också att 
snabbt kunna lokalisera om en användare uttryckt sig negativt gentemot varumärket (Leigert 
2013). Därigenom kan det som uttryckts bli bemött, kunden känner sig sedd och företaget får 
en chans att eventuellt rädda upp ryktet från att sprida sig vidare (ibid). 
Att välja rätt kanaler och rätt tonalitet är mycket av vad varumärkesbyggande kommunikation 
handlar om tillsammans med hur man agerar i form av snabb service, aktiviteter (till exempel 
tävlingar) och observation av andras kommunikation (ibid).  
 

1.3 Problemformulering  
 
Fastighetsmäklaryrket beskrivs som ett förtroendeyrke i den mening att just förtroende från 
köpare, säljare och allmänhet är av största vikt (Jingryd & Segergren 2012). Förtroende är något 
som måste förtjänas och som byggs upp av hårt arbete, lyhördhet, tålamod, respekt och 
kommunikation (Holmström & Wikberg 2015). Inte minst utgör det tillsammans med 
trovärdighet, engagemang, konflikthantering och kommunikation fundamentet för vad som 
kallas relationsmarknadsföring (Ndubisis 2007).  
  
I studier av Grönroos (2007) påvisas paradigmskiftet i hur man frångick den traditionella 
marknadsföringen och 4p modellen och övergick till relationsmarknadsföring. Redan där 
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estimerades de långsiktiga relationernas betydelse för företag. Likaså bekräftas detta av Jingryd 
och Segergren (2012) när de berättar om ett förflyttat fokus från snabba transaktioner till strävan 
efter bevarandet av kunder. 
Har man då som syfte att förbättra relationen till sina kunder kan sociala medier vara av stort 
värde då det möjliggör för att komma närmare kunden genom interaktiva dialoger (Leigert 
2013). Likaså möjliggör det för en omvärldsbevakning av vad sägs om företaget, både positivt 
som negativt. Detta beskrivs som en viktig del av marknadsföringen då mycket av varumärkets 
identitet ligger i händerna på användarna (Ström & Vendel 2015). 
Relationer och hanteringen av dessa är inte minst ett högst relevant ämne när det kommer till 
fastighetsmäklarbranschen, där tjänsteleverantören jobbar så tätt inpå sina kunder i alla aspekter 
av förmedlingsuppdraget. En väl hanterad relation beskrivs frambringa rekommendationer 
vilka i sin tur genererar fler uppdrag och därigenom nya rekommendationer (Jingryd & 
Segergren 2012). Därför är utgångspunkten för en fastighetsmäklares framgång baserat på 
hennes kapacitet att vårda sina kundrelationer under alla delar av tjänsteprocessen, likväl innan 
som under och efter (ibid).  
  
Idag finns det flera sätt att exponera sin verksamhet på social media och en uppsjö med 
alternativ för hur man som företag kan nå ut med sitt budskap till sina kunder (Holmström & 
Wikberg 2015; Castronovo & Huang 2012). Men när det kommer till forskning om hur 
fastighetsmäklarbranschen kan använda social media för att hantera sina kundrelationer, finns 
det lite att hämta. Likaså kan vi utläsa en brist på tidigare forskning beträffande branschens 
potential på Instagram samt hur kanalen i fråga kan användas som ett verktyg för just 
relationsmarknadsföring.  
  
I och med denna avsaknaden av tidigare forskning inom dessa högst aktuella ämnen hoppas vi 
kunna bidra till ytterligare kunskap med våran studie där fastighetsmäklarbranschens 
relationsbyggande via sociala medier studeras.  
 

1.4 Syfte  
 
Syftet för uppsatsen är att undersöka hur Instagram används av fastighetsbyråer i deras 
relationsmarknadsföring. 
 

1.5 Frågeställning  
 
I denna uppsats kommer vi sträva efter att svara på följande frågeställning:  
  

• Hur arbetar fastighetsmäklarföretag med sociala mediet Instagram för att bygga 
relationer med sina kunder?  

  
För att kunna svara på denna fråga har vi även valt att jobba med följande delfrågor:  
 
 

• Hur har plattformen Instagram påverkat den marknadsföring som fastighetsbyråerna 
använder? 

• Hur har förutsättningarna för relationsmarknadsföring förbättrats genom Instagram? 
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1.6 Avgränsningar  
 
Studien avser att fokusera på fastighetsmäklare som säljer bostäder i den mellanstora staden 
Borås. Uppsatsen kommer även avgränsas till det sociala mediet Instagram och dess 
användning för relationsmarknadsföring. Studien kommer även enbart studera mäklarbyråernas 
syn på relationsmarknadsföring och hur de ser på relationsbyggande via sociala medier och inte 
behandla kundens / användarens perspektiv.  
  
 

2 Teoretiskt ramverk  
 
 
Det teoretiska ramverket är uppbyggt av teorier och studier inom relationsmarknadsföring och 
sociala medier. Vi behandlar både generella teorier inom relationsmarknadsföring men även 
hur relationer byggs via sociala medier. Inom sociala medier tar vi upp teorier angående hur 
företag bör marknadsföra sig och vi behandlar strategier för sociala medieanvändning. Vi tar 
även upp hur sociala medier kan användas för att kommunicera mellan företag och användare 
samt hur företag kan mäta effekter av användningen.  
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Marknadsföring på sociala medier  
 
I boken “Marknadsföring och kommunikation på sociala medier” beskrivs sociala medier som 
“plattformar för användargenererat innehåll, tillgängligt i ett öppet nätverk av människor” 
(Leigert 2013, s.13). Leigert (2013) förklarar att uppbyggnaden av sociala medier baseras på 
människors nätverkande och innehållet de genererar.  
Vad samtliga sociala medier förklaras ha gemensamt är hur de tillhandahåller plattformar där 
användare sinsemellan kan kommunicera, dela och skapa information samt knyta nya kontakter 
och bibehålla befintliga (ibid).  
Den sociala handeln tycks vara ett begrepp vars definition varierar beroende på varje författare 
som skrivit om ämnet. Ordet introducerades i en artikel av David Beisel på Yahoo! år 2005 och 
har utvecklats sedan dess (Lee 2015). I artikeln skriven av Mari Lee (2015) definieras det som 
en del av elektronisk handel där man nyttjar användargenererat innehåll, social media och andra 
typer av sociala anslutningar som främjar kommersiella transaktioner på nätet. Den sociala 
handeln beskrivs omfatta alla sorters communities och sociala anslutningar där fokus ligger på 
en särskild produkt eller tjänst (Lee 2015). Vilket kan innefatta allt från användarforum, betyg 
och omdömen till utbyte av råd, åsikter och erfarenheter (ibid).  
  
Brit Stakston (2011) delar in media i tre grupper, ägd media, köpt media och förtjänad media. 
Ägd media är den media som företaget själva kan kontrollera. Det är t ex egna konton på 
Instagram eller Facebook, företagets egna hemsida eller företags bloggar etc.  
Köpt media är det utrymme som organisationen köper. Detta kan vara allt från tv- och 
radioreklam, till banners på hemsidan, sökord eller Facebookannonsering.  
Förtjänad media är den media som företaget får ta plats i utan att betala för den. Detta kan 
innebära att företagets bilder delas på Instagram. Att inlägg på Facebook delade av företaget 
gillas eller att företaget omnämns i bloggar eller via andra plattformar. Alla företag bör sträva 
efter så stort utrymme som möjligt i den förtjänade median då detta är en bidragande faktor till 
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hur företaget uppfattas och hur bilden av företaget förmedlas. I den förtjänade median så 
förekommer både positiva och negativa kommentarer om företaget. På denna plattform är det 
inte företaget själva som sätter agendan utan användarna av mediet, vilka också är de som sedan 
för diskussionen helt öppet framför företaget (Stakston 2011).  
  
Att implementera sociala medier i sin verksamhet kan ha många fördelar, men dessa upplevs 
ofta svåra att identifiera (Holmström & Wikberg 2015). Som verksamhet drar man i stort nytta 
av användningen av sociala medier som marknadsföringskanal. Undersöker man området 
djupare går det dessutom att se hur det dagliga arbetet på enskilda avdelningar främjas av 
metoden (ibid). Ur ett marknadsperspektiv är den viktigaste uppgiften att skapa långvariga 
relationer och lojala kunder. Detta har i takt med digitaliseringen underlättats då det möjliggjort 
för aktiva dialoger kund och företag sinsemellan. Genom att stärka banden till sina kunder ökar 
på samma gång sannolikheten till att attrahera nya. Holmström och Wikberg (2015) förklarar 
särskilt ett scenario gällande Facebook, där en användare går med i ett företags Facebook-
grupp. Detta agerande blir i sin tur synligt för användarens vänner och sänder en bekräftelse till 
vederbörande att en bekant visar sitt förtroende för företaget (ibid). 
När kunden ifråga själv har efterfrågat reklamen, blir acceptansen desto högre. Detta medför 
sociala mediers fördelar ur ett säljperspektiv då effektivt riktade budskap kan driva försäljning 
direkt. Inte minst blir kundupplevelsen desto bättre i och med att personen själv väljer att motta 
budskapet och blir därigenom mer villig att intressera sig själv för vad som förmedlats och kan 
agera utifrån det (Holmström & Wikberg 2015).  
  
Fördelarna med att som företag använda sig av dessa kanaler i sin marknadsföring kan vara 
många, men genomsyras framförallt av de strategiska skälen. Bland dessa listar Ehrlich och 
Fanelli (2012) hur sociala medier fungerar som ett verktyg för företag när de vill värva nya 
kunder men också bevara dem de redan har. Författarna (Ehrlich & Fanelli 2012) förklarar att 
de intressenter som närmar sig ett köpbeslut oftast gör efterforskningar på nätet innan de agerar 
och poängterar därmed vikten av att göra sig synlig för dem.  
  
Uppkomsten av social media har skapat en ny verklighet för hur man kommunicerar. Makten i 
skapandet av ett varumärke ligger i händerna på vår tids mest inflytelserika personer - 
användarna (Denhardt 2013). Användargenererat innehåll kan definieras som offentligt 
innehåll som skapats av slutanvändare och som finns tillgängligt online (ibid). Sociala medier 
som behandlar detta kan göra det i form av användaromdömen och blogginlägg (ibid). Det allt 
växande inflytandet från konsumenterna har skapat både möjligheter och utmaningar för företag 
och deras varumärkeshantering (ibid).  
  
En annan fördel som beskrivs av författarna Castronovo och Huang (2012) är hur dessa 
plattformar kan fungera som en databas där datan som lagras och analyseras är 
användargenererat innehåll. Sociala medier kan alltså nyttjas som en källa bestående av 
information om kundernas preferenser, beteenden och karaktärsdrag. Vilket i sin tur kan vara 
användbar information för hur man ska forma sina kampanjer (ibid).  

2.1.1 Strategier på sociala medier  
 
Företag använder idag sociala medier för att interagera och sprida budskap, men för att 
åstadkomma det krävs en förståelse för miljön man verkar i, likt dess utmaningar och 
möjligheter (Holmström & Wikberg 2015). Holmström och Wikberg (2015) belyser även 
vikten av att utforma en genomtänkt strategi innan företaget börjar sin användning av sociala 
medier. Sociala medier är ett långsiktigt arbete och det krävs uthållighet för att bygga upp en 
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närvaro som människor känner igen (ibid). Det är lätt att starta upp konton för att sedan låta det 
ebba ut om resultaten inte blir synliga direkt, något som kan undvikas med en strategi (ibid).  
  
Första steget i att utveckla en framgångsrik strategi för sociala medier beskrivs vara förståelsen 
för hur konsumenter konverserar och för konversationens karaktärsdrag (Castronovo & Huang 
2012). Detta innebär att man först och främst bör vara lyhörd för vad som sägs om produkterna 
eller tjänsterna i online miljöer, för att sedan kunna utforma grunden till sin strategi (ibid). 
Utifrån den kan marknadsföraren utnyttja de sociala medierna genom att aktivt delta i 
konversationerna och därigenom hantera sina kundrelationer på ett effektivt sätt (ibid).  
  
Ett snabbt sätt att lyssna av sina sociala medier är med hjälp av så kallade hashtags.  
Fenomenet hashtag (#) introducerades för medievärlden av Twitter och hade till en början som 
funktion att dela in tweets i olika ämnesgrupper. Idag används det av varumärken och användare 
på majoriteten av social media plattformar (Schaffer 2013). På Instagram används hashtagen 
som en strategi vid kampanjer för att involvera kunder, något som används flitigt av många 
stora varumärken (ibid).  
Schaffer (2013) förklarar att målet med strategin är att användarna ska ladda upp egna bilder 
på en produkt eller tjänst tillsammans med en förutbestämd “#” och på så sätt skapa spridning 
och väcka uppmärksamhet. Vad man använder sig av är en s.k crowdsourcing strategi, där 
människor på Instagram visuellt uttrycker sina känslor kring en produkt eller tjänst i bild eller 
video som företaget sedan själva kan använda som sin egen digitala egendom (Schaffer 2013). 
Begreppet crowdsourcing handlar generellt om att göra sin publik mer delaktig genom att låta 
dem själva skapa innehåll om en organisation som sedan kan användas av dem för att dels 
förbättra deras arbete men också för att göra deras arbete mer varierat (Pettersson & Petersson 
2012). Instagram möjliggör med andra ord för skapandet av kreativa och unika digitala 
kampanjer som engagerar och skapas av kunder (ibid).  
  
Floreddu och Cabiddu (2016) skriver om hur firmor i försäkringsbranschens rykten skiljt sig åt 
i enlighet med deras kommunikationsstrategier - låg, medium och hög. Med rykten avses 
bedömningen av företagets tidigare prestationer utifrån intressenternas perspektiv och direkt 
erfarenhet. 
Motiveringen till varför de valt just den typ av företag var att de likt andra tjänsteföretag, kan 
vara väldigt sårbara för rykten då just tjänster är svåra att utvärdera innan den väl blivit 
konsumerad (Floreddu & Cabiddu 2016). I tidskriften diskuteras även tidigare forskning inom 
ämnet där ett företags rykte visat sig ha en effekt på kundens upplevda tillit och förtroende till 
ett företag. Genom att själva observera de utvalda företagens Facebook konton kunde relationen 
mellan företagets rykte och kundernas tillit bli stärkt av författarnas egna forskning. De 
konversationsflöden som gick att utläsa påvisade i sin tur att de företag med bäst rykte i 
branschen också var dem som aktivt tog sig tid till att svara på alla de kommentarer som skrevs 
och kunde därigenom influera kundernas uppfattning om firman på ett positivt sätt (Floreddu 
& Cabiddu 2016). 
  
Resultaten från studien presenterades i form av sex huvudsakliga kommunikationsstrategier 
som identifierats från företagens hantering av olika facebook aktiviteter på firmornas enskilda 
sidor. De strategier som utvanns var: egocentrisk-, konversations-, selektiv-, öppenhets-, 
hemlighetsfull- och stödjande (ibid).   
De firmor som använder sig av den egocentriska strategin utmärker sig genom att bara använda 
sig av social media för att öka företagets synlighet och engagerar sig inte i konversationer med 
sina kunder. De som istället strävar efter att skapa en djupare relation och dialog till sina kunder 
använder sig av en konversationsstrategi, där firman i fråga bör svara på alla de kommentarer 
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som delas av kunden. Detta för att dels kunna starta konversationer men också för att mildra 
potentiella konflikter (ibid).  
Firmor som använder sig av den selektiva strategin strävar efter att enbart filtrera och svara på 
positiva kommentarerna och ignorerar därmed all negativ feedback. På så sätt skapas bara 
relationen till dem som redan står bakom företaget och man tar därför inte itu med 
konfliktbenägna kommentarer (ibid). Implementerar man en öppen strategi handlar allt om att 
ha en öppen och transparent konversation med sina kunder. Enligt denna strategin behålls alla 
inlägg och firman svarar öppet på alla de anmärkningar som delats med kunderna (ibid). Med 
den hemlighetsfulla strategin tacklar man negativa och ovälkomna kommentarer på social 
media genom att antingen radera dem eller genom en annan privat kanal där personen i fråga 
kan bli bemött. T. ex. genom mail eller ett privat meddelande på Facebook. Sist men inte minst 
presenterades en stödjandestrategi där information om anbud och prisnoteringar förmedlas. 
Strategin inkluderar även hjälp till klienter under köpprocessens alla faser (ibid). 

2.1.2 Kommunikation i sociala medier 
 
I dagens mediesamhälle har det visuella innehållet fått en allt mer betydande roll i hur vi 
kommunicerar med varandra (Schaffer 2013). Dagligen blir vi överösta med intryck, vilket i 
sin tur beskrivs ha påverkat vår kapacitet för hur vi tar till oss och bearbetar information. Det 
visuella innehållet används därför för att locka in människor och för att kommunicera komplex 
information på ett förenklat sätt (ibid).  
  
Enligt boken marknadsföring och kommunikation i sociala medier (Leigert 2013, s.156) 
definieras Instagram som en “populär bild- och videotjänst anpassad för telefoner och 
surfplattor”. Samma författare (Leigert 2013) liknar Instagram vid Twitter, fast med ett flöde 
bestående av bilder och korta videor istället för textinlägg, som bland annat används för snabb 
och direkt bildkommunikation. Som verktyg för marknadsföring på social media är Instagram 
i den bemärkelsen unik i jämförelse med t.ex Facebook, i och med att det är den första 
plattformen som helt mobiliserades (Schaffer 2013). Detta har i sin tur speglat av sig i 
användningen av organisationer världen över genom att skapa varumärkeskännedom bland sina 
kunder där majoriteten idag använder sig av mobila enheter (ibid). Organisationer som lyckats 
väl med Instagram genom att ha samlat på sig tusentals s.k. följare liknar fenomenet av inlägg 
på Instagram vid en virtuell skylt på TimesSquare och berättar att de använt sig av andra 
plattformar, men att ingen visat samma inverkan på försäljningen som Instagram (ibid). 
  
Vill man lyckas med hur man kommunicerar på sociala medier bör man fokusera på tre saker 
enligt Leigert (2013), det vill säga att bli nådd, vald och spridd.  
I kontrast till traditionell marknadsföring där man strävar efter att nå ut handlar första steget i 
den s.k “trestegsraketen” om att kunden/användaren ska välja dig. För att uppnå detta krävs det 
av företag att finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt för att på så sätt vara lättillgänglig för 
potentiella intressenter som aktivt efterfrågar vad som erbjuds av företaget. Detta kan man bland 
annat göra genom sökordsoptimering eller användningen av hashtags för att säkerställa att man 
alltid finns i rätt sammanhang (ibid). Steg två, att bli vald, beskrivs i sin tur åstadkommas genom 
att möjliggöra för kunden att kunna komma i direktkontakt med företaget via deras 
kommunikationskanaler. Det faktiska målet med detta steg är att skapa en lång och varaktig 
relation. Förutsättningen för det är att kunden aktivt väljer att interagera med det innehåll 
företaget förmedlar via sina kanaler. Vilket är mer sannolikt om innehållet som förmedlas 
upplevs som relevant och tilltalande. Exempel på sånt innehåll listas bland annat som 
inspiration, underhållning samt tips och goda råd (ibid).  
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Slutgiltligen omfattar steg tre, att bli spridd, att lyckas samla på sig trogna följare. Det vill säga 
sådana som är måna om att dela och sprida det innehåll företaget genererar. För att öka 
chanserna till detta hänvisar Leigert (2013) till innehåll som engagerar, till exempel i form av 
aktiviteter och tävlingar, och påvisar även vikten av god service som i sig är en effektiv drivkraft 
till positiv word-of-mouth.  

2.1.3 Mätverktyg för sociala medier  
 
När man tagit beslut om att närvara på sociala medier så är det i sin tur nödvändigt att förstå 
vilken mätbar effekt detta haft på organisationen (Keegan & Rowley 2015).  Detta för att helt 
enkelt bedöma om investeringen i den mediala närvaron väger upp i en så kallad return-of-
investment (ROI) och om det resulterat i önskad prestation (ibid). På sociala medier bedöms 
mycket av den mätbara effekten i värdet som ligger i uppmärksamheten man får av sin 
marknadsföring (Holmström & Wikberg 2015). Uppmärksamheten kan i sin tur vara av olika 
karaktär. Likaså i olika stora volymer - det vill säga positiv/negativ samt olika i antalet som 
tagit del av och engagerat sig i propagandan genom att sprida det på olika sätt (ibid)  
  
I boken Maximize your social (2013) introduceras tre olika typer av mätvärden som använts för 
att bedöma ROI ur en strategi för social media. Dessa är primära-, sekundära- och 
jämförelsebara mätvärden där bedömning görs av sånt som påverkar strategiska mål 
indirekt/direkt och hur man står i relation till sina konkurrenter (Schaffer 2013).  
De sekundära mätvärdena beskrivs indirekt påverka verksamhetens strategiska mål och 
hänvisar till hur effektiv strategin för social media bedöms vara (ibid). Bland de sekundära 
mätvärdena listas den sociala räckvidden (hur många man når ut till), antalet visningar (både 
av publicerat innehåll och företagets officiella huvudsida), s.k. mentions (hur mycket andra 
användare pratar om dig), konversationer, engagemang (gillningar och kommentarer), 
förstärkning (delning), klick och sökvolym (ibid).  
  
I mäklarbranschen där konkurrensen är extremt påtaglig är rekommendationer särskilt 
väsentliga då dessa kan vara avgörande till varför en kund väljer en firma över en annan 
(Jingryd & Segergren 2012). Därav kan ett annat mått på effekten av närvaron på sociala medier 
mätas i just rekommendationer och Word-of-mouth. De senaste tjugo åren har man kunnat 
utläsa ett paradigmskifte i hur man marknadsför sin verksamhet då man gått ifrån den 
traditionella transaktionsmarknadsföringen och istället siktar långsiktigt på relationen till sina 
kunder. Genom att komplettera de klassiska 4p strategierna med varumärke och service så har 
relationsmarknadsföringen trätt i kraft i den tjänsteproducerande sektorn och därigenom växlat 
perspektiv från verksamhetens behov till kundens önskemål (ibid). En positiv rekommendation 
från en kund med stort förtroende för verksamheten kan i sin tur influera en ny kund till att 
också känna förtroende för firman. Jingryd och Segergren (2012) menar därför på betydelsen 
av word-of-mouth och vården av sina kundrelationer då en mäklare med goda 
rekommendationer inte behöver lägga tid på att jaga nya s.k. presumtiva kunder, utan kan 
istället fortsätta vårda sina befintliga relationer och på så sätt generera ytterligare 
rekommendationer (ibid).  
  
Leigert (2013) förklarar att de företag som har som mål att utöka dialogen med sina kunder och 
leverera bättre kundservice bör undersöka interaktiviteten och antalet kommentarer på social 
media. Genom kvalitativa analyser undersöker man vilken typ av frågor som ställts, ifall kunden 
upplevs tillfreds och nöjd med svaret samt ifall dialogen är positiv eller negativ. Genom att 
kontinuerligt utföra mätningar och utvärdera kan man dra lärdom om vilken typ av innehåll 
som fungerar bäst och som ger bäst effekt.  
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2.2 Relationsmarknadsföring  
 
Relationsmarknadsföring (RM), eller consumer relationship management (CRM), har 
definierats som en modell för hantering av företagets interaktion med nutida och framtida 
kunder (Carlson & Lee 2015). Syftet med att ha RM som strategi i sin organisation är för att 
kunna skapa starka relationer och därigenom lojala kunder (Dahlén 2002). Lojala kunder syftar 
till kunder som återkommande väljer att interagera med företaget genom t.ex. köp, tävlingar 
eller rekommendationer (ibid).  
  
Idag anses ämnet vara en av hörnstenarna i företags marknadsföring, men det var först under 
1990-talet som uttrycket började användas (Dahlén & Lange 2003). Enlig Payne och Frow 
(2017) så har RM mognat och har under de senaste 15 åren vuxit i takt med den teknologiska 
utvecklingen av internet. Den teknologiska utvecklingen har i sin tur öppnat möjligheter för 
RM i form av digital datainsamling, big data och digitala kundregister (ibid). Nya medier ger 
människor möjligheten att kommunicera med varandra på nya sätt, vilket medför att relationer 
blir allt viktigare i människors vardag (Dahlén 2002).  
 

2.2.1 Relationsskapande 
 
För att skapa en relation så krävs det att konsumenten anser relationen till marknadsföraren i 
fråga är den rätta. Detta främst med syfte att konsumenten ska vara så övertygad om att denna 
relationen är bättre än relationen han eller hon skulle kunna utveckla tillsammans med 
konkurrerande företag. För att skapa denna relation så krävs det att konsumenten och företaget 
känner varandra väl och att båda ser en nytta i relationen. Helt enkelt att båda parterna ser ett 
behov av en så kallad tvåvägskommunikation. (Dahlén och Lange 2003).   
  
Tvåvägskommunikation är i kontrast till envägskommunikation ett utbyte mellan konsumenten 
och företaget.  Företaget efterfrågar ständigt ny information om sina kunder och där 
konsumenten lär känna företaget genom att delta i olika aktiviteter och investera allt mer i 
relationen (Dahlén och Lange 2003). Den traditionella envägskommunikationen syftar till att 
företaget massproducerar reklam eller information som de sedan förser alla potentiella och 
befintliga kunder med där alla kunder får samma information (Dahlén och Lange 2003). För att 
kunna skapa unika erbjudanden till varje kund så använder sig företagen av så kallad one-to-
one marknadsföring. Där de baserat på den informationen de samlat in om just den kunden 
skräddarsyr erbjudanden och rabatter för att kunden ska känna sig utvald och unik (Gummesson 
2002). 
  
Gummesson (2002) beskriver lojalitet som en viktig komponent i RM och listar fyra steg i en 
så kallad lojalitetsstege. Denna stege består av ny kund, klient (en återkommande kund), 
supporter (någon som stöttar företaget) samt aktiv marknadsförare (någon som aktivt pratar väl 
om företaget). Dessa steg kan liknas vid Brit Stakstons (2011) engagemangspyramid där de sex 
stegen representerar; Observerar - medveten, Följer-Intresserad, Gillar - Rekommenderar, 
Bidrar-Ger, Ger kompetens - Känner ägandeskap samt Leder. Stakston (2011) menar att 
engagemangspyramiden visar hur ett företags relation till konsumenten växer fram genom 
sociala medier och skapar en förlängning på de teorier som Gummesson förutspådde vikten av 
redan på 1990-talet. Ndubisi (2007) beskriver förtroende, engagemang, konflikthantering och 
kommunikation som grundläggande stöttepelare vid relationsmarknadsföring. Hur Ndubisi’s 
(2007) fyra stöttepelare i sin tur definieras av företag är mycket varierat, men enligt Ndubisis 
så är det så kallade “promise concept” ett koncept som är allmänt accepterat. Promise Concept 
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innebär att företaget håller vad de lovat till sina kunder och inte sviker sina kunders förtroende. 
Detta måste baseras på att företagen är villiga att lägga ner arbete för att underhålla relationerna 
de byggt till kunderna och därmed behålla sina kunder under längre tidsperioder (ibid).  
  
Det är viktigt för marknadsföraren att förstå att en stor del av produkten formas genom hur den 
kommuniceras via marknadskommunikationen. Det är blir därigenom inte den bästa produkten 
som vinner utan snarare den produkt som marknadsföraren lyckats kommunicera bäst (Dahlén 
och Lange 2003).  Det är även viktigt att marknadsföraren har insikt i att olika kunder aktiveras 
på olika sätt (Dahlén 2002). Människor har även olika hög grad av relationsbenägenhet och 
kräver därmed olika former av marknadsföring. Bara för att du skräddarsyr erbjudandena efter 
kundens senaste köp så betyder det inte att samma typ av marknadsföring fungerar för alla. 
Starka relationer är de som blir personliga och intima. Där företagets kunder kan skapa en 
relation av betendemässig lojalitet eller attitydmässig lojalitet (Dahlén 2002). Den 
beteendemässiga lojaliteten innebär att du som kund är lojal till ett företag, exempelvis en 
mataffär. Inte för att kunden i fråga känner en relation till företaget, utan för att relationen 
upplevs som gynnsamt för konsumenten. Attitydmässig lojalitet innebär att konsumenten 
skapat en relation med företaget och har utvecklat en värdebaserad lojalitet. Dessa kunder 
fungerar som ambassadörer för företaget och talar gott om det eller varumärket och om värdet 
detta skänker konsumenten.  
Ett företag med stor del attitydsmässigt lojala kunder får mycket utrymme i den så kallade 
förtjänade median och får därigenom mycket gratis marknadsföring (Stakston 2011; Dahlén 
2002).  
  
En annat fenomen som diskuteras när det kommer till relationsmarknadsföring och vikten i att 
skapa relationer till sina kunder är att det, ekonomiskt sett, är billigare att bibehålla redan 
befintliga kunder än att värva nya (Ehrlich & Fanelli 2012). Strävan med denna marknadstaktik 
är alltså att se till så att kunden förblir nöjd och att hon eller han stannar och växer tillsammans 
med organisationen så att relationen i sin helhet blir lönsam för båda parter (ibid). Ehrlich och 
Fanelli (2012) listar olika metoder som används vid relationsmarknadsföring samt fördelarna 
de bringar. Bland dessa nämns cross-selling. Detta syftar till att man säljer ytterligare produkter 
till en kund som redan köpt, eller som har för avsikt att köpa. På så sätt bedöms sannolikheten 
för kundens framtida intention att stå lojal hos organisationen öka (ibid).  

2.2.2 Relationer på sociala medier  
 
Enligt Grönroos (2007) är grundregeln till en gynnsam strategi för ett tjänsteföretag 
omhändertagande av kunder. Detta i och med att en tjänst alltid innefattar någon form av 
interaktion mellan tjänsteleverantör och kund (Grönroos 2007). 
Förståelsen för potentialen och kompetensen som finns i användningen av social media och 
sociala nätverk har skapat en ny utgångspunkt för marknadsföring och hanteringen av 
kundrelationer genom möjligheten att utöka räckvidden för vilka som går att nå  (Carlson & 
Lee 2015). Idag har kunderna i allt större utsträckning letat sig ut på nätet och därför måste man 
som organisation vara följsam och finnas där de finns (Holmberg & Wikberg 2015). De som i 
sin tur blir framgångsrika är de som också lyckas sprida sina budskap över de olika 
plattformarna och som åstadkommer en så kallad viral spridning, något som både anses vara 
tjusningen och den stora utmaningen med sociala medier (ibid).   
  
I sin studie undersökte Keegan och Rowley (2015) hur man bedömer marknadsföring i social 
media och identifierade befintliga utmaningar i processen. Författarnas slutsats var i sin tur att 
den största utmaningen ligger i relationen mellan klienten och verksamheten i den bemärkelsen 
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att utvecklingen av marknadsföring kräver ständig inlärning och tillämpning från båda parter 
(ibid).  
  
Försäljning genom social media beskrivs bygga på relationer, förtroende och tajming där en 
god lyssnare är av stor betydelse (Leigert 2013). I relationerna du bygger på sociala medier är 
användarna både åklagare och domare och kan välja att avsluta dialogen med företaget när de 
än behagar (Holmström & Wikberg 2015). I sin bok skriver därför författarna Holmström och 
Wikberg (2015, s.73) att “varje inledd kontakt ska ses som starten på en relation” och dialogen 
företag och användare sinsemellan bör i sig vara likt de vi har till våra vänner - det vill säga 
transparenta och äkta - både när det kommer till hur vi agerar och i motiven bakom. 
Sociala medier handlar överlag om att föra en dialog. Så för att inte se sina konkurrenter passera 
förbi menar Holmström och Wikberg (2015) vikten av att inte bara fokusera på vad man 
publicerar och förmedlar, utan på att vara tillgänglig för att föra en dialog. Att vara tillgänglig 
beskrivs som en oskriven regel inom sociala medier och skildras inte minst som oerhört viktig 
del i byggandet av en förtroendefull och äkta relation (Holmström & Wikberg 2015).  
I boken “Sociala medier, en marknadsföringsstrategi” listas fyra grundläggande villkor: 
relevans, tidpunkt, värde och viral effekt, som tagits fram för att upplysa om hur kunden ska 
välja att engagera sig i just det innehåll som företaget i fråga väljer att publicera (Holmström & 
Wikberg 2015). Villkoren beskriver betydelsen i att alltid vara uppdaterad om hur målgruppen 
uppför sig för att kunna anpassa de inlägg man publicerar för dem. Detta så budskapen lätt kan 
tolkas, att de publiceras vid rätt tillfälle samt så innehållet i sig är såpass tilltalande och starkt 
att det kan sprida sig självt vidare från en användare till en annan. Ju mer du engagerar din 
kund, desto starkare växer sig relationen till dem (ibid). 

2.2.3 Varumärkesuppbyggnad  
 
Fastighetsmäklaryrket består, likt andra tjänsteyrken, till stor del av uppbyggandet av 
kundrelationer till uppdragsgivare, spekulanter och presumtiva uppdragsgivare (Jingryd & 
Segergren 2012). Något som i sin tur underlättas om kunden i fråga initialt har en positiv bild 
av företaget. När en kund bedömer vilken mäklare han eller hon ska anlita baseras detta bland 
annat på varumärket och dess rekommendationer, därav blir det nödvändigt att kontinuerligt 
arbeta med varumärkesbyggande för att få kunden att känna förtroende för företaget och dess 
verksamhet.  
  
Ett varumärke förmedlar sin identitet genom vad Jingryd och Segergren (2012) beskriver i fyra 
strategier: relationer, socialt ansvar, kvalitet och visuell kommunikation, varav samtliga 
förklaras ha en direkt inverkan på kundens upplevda förtroende och trygghet.  
Relationer syftar till hur företaget skapar och hanterar relationer vilket påvisar hur företaget ser 
på parametrar såsom tid, empati och engagemang. Detta uppmanar sig i huruvida företaget i 
fråga ger bra service eller inte, vilket kan handla om så mycket som att behålla sina redan 
befintliga kunder istället för att jaga efter nya. Hur företaget sköter sina kundrelationer speglar 
sig sedan i kundens upplevda trygghet gentemot verksamheten. 
Som företag kräver marknaden i allt större utsträckning att man visar sig engagerad, vilket 
förmedlas i hur man tar sitt sociala ansvar. Särskilt i fastighetsmäklarbranschen där tjänsterna 
som erbjuds ofta är nästintill identiska kan en sådan sak räcka för att differentiera sig gentemot 
sina konkurrenter. En annan sak som beskrivs skapa en konkurrensfördel är kunskap. Som kund 
vill man känna sig trygg med sin mäklare och veta att man är i goda händer, vilket inges när 
mäklaren upplevs som kunnig. Kvaliteten blir därför tydligast om den sätts i relation till den 
kompetens och kunskapsmassa som brukas inom företaget och om man utger sig för att vara 
kunnig så bör man också ge utlopp för att vara det (ibid).  
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Slutgiltligen förmedlar företaget sin profil och sitt budskap genom sin marknadsföring samt sin 
visuella kommunikation via bland annat reklam och kampanjer.  
  
En tjänst kan inte utvärderas innan dess att den har upplevts, vilket i sin tur är vad en kund 
återberättar för sina vänner. Därför är den absolut bästa marknadsföringen en mäklare kan få, 
den som genereras av positiva rekommendationer och word-of-mouth (WOM) (Jingryd & 
Segergren 2012). Just word of mouth beskrivs som det mäktigaste kommunikationsverktyget 
då det upplevs ha potentialen att uppnå ett bättre resultat än en kampanj eller annons (ibid). 
  
Silverman (2001) hävdar att WOM är starkare än traditionella kanaler och att begreppet syftar 
till en konsumentdriven kommunikation där konsumenterna berättar för varandra om sina 
upplevelser. Enligt Silverman (2001) har studier visat att normalt berättar en nöjd kund om sina 
upplevelser för tre personer medans en missnöjd kund delger upp till elva personer. Personer 
har med andra ord en större tendens till att delge negativa upplevelser än till positiva. Detta i 
parallell till att en rekommendation från en vän anses väga tyngre än en säljare och därmed vara 
mer troligt att du tar råd från en vän vilket gör WOM till ett mycket stark marknadsföringskraft 
(ibid). Idag hävdar Carlsson (2012) att WOM även kompletteras med vad som kallas Word-of-
Web (WOW), vilket innebär att användarna sprider innehåll på sociala medier och delger sina 
vänner och följare positiva och negativa upplevelser. Det är därför viktigt för 
fastighetsmäklarna att försöka skapa en positiv relation till sina kunder för att dessa sedan kan 
sprida detta vidare. 
 
 

3 Metod  
 

För att forma denna studie har en kvalitativ metod utförts. Detta kapitel beskriver hur vi kommit 
fram till användningen av semi-strukturerade intervjuer samt hur urvalen till dessa har skett 
genom bekvämlighetsurval samt bedömningsurval. Här beskrivs även hur studien har 
genomförts, dess trovärdighet samt hur de etiska aspekterna behandlats. 

 

3.1 Forskningsansats  
 
Studien avser att fokusera på hur mäklarbyråer arbetar med relationsmarknadsföring baserat på 
det sociala mediet Instagram. För att uppnå det syftet med studien kommer kvalitativ metod att 
utföras. Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod är främst för att vi är intresserade av vad 
firmorna själva anser om sociala medier och hur de tror att deras utvecklingsområden är på 
denna nya digitala plattform. En kvalitativ metod har fokus på sociala värden, vilka innefattar 
beteenden samt människors åsikter och handlingar (Robson 2011).  
Den kvalitativa metoden fokuserar mer på så kallade ”mjuka värden”, såsom företagens tankar 
och åsikter kring sociala medier och marknadsföring, vilket kommer utgöra grunden för denna 
studie (ibid). 
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3.2 Forsknings design 
 
För att samla in empirisk data har intervjuer använts i denna studie.  
I sin bok beskriver Robson (2011) tre typer av intervjumetoder; fullt strukturerad-, semi-
strukturerad samt ostrukturerad intervju. Den fullt strukturerade intervjun har förbestämda 
frågor som ställs i en bestämd ordningsföljd. Den semi-strukturerade intervjun syftar till en 
form av intervjuguide som utgör utgångspunkten för utformningen av själva intervjun. Detta 
kan liknas vid en checklista som redogör för vilka ämnen intervjun önskas täcka och används 
för att undvika att intervjuaren tappar fokus. Denna metod innefattar till viss del strukturerade 
frågeställningar men öppnar för relevanta följdfrågor vid intervjutillfället. Den ostrukturerade 
intervjun är en intervju som hålls inom ett intresseområde men som låter frågorna utvecklas 
under samtalet och kan vara av helt informellt slag (ibid).  
 
I denna studie kommer data samlas in genom semi-strukturerade intervjuer för att på så vis 
skapa en bild om hur respondenten tänker och resonerar kring det sociala mediet Instagram. I 
och med att vi inte hade denna vetskapen initialt gjorde det svårt för oss att använda en fullt-
strukturerad intervju, detta då vi ansåg att följdfrågor var svåra att bestämma på förhand.  
För att vi skulle kunna jämföra intervjuerna i en analys så valdes även den ostrukturerade 
intervjun bort då vi var rädda att frågorna skulle bli allt för åtskilda mellan tillfällena.  
 
En av de största fördelarna med att använda semi-strukturerade intervjuer som insamlingsmetod 
är den flexibla och anpassningsbara strukturen den erbjuder (Oppenheim 2000). Vid 
intervjutillfället skapas förutsättningarna för att uppfatta det kroppsspråk och tonläge 
respondenten förmedlar. Detta underlättar i sin tur för att kunna ställa vidare relevanta 
följdfrågor (ibid). Målet med en semistrukturerad intervjumetod är att få personen du intervjuar 
att känna sig bekväm så att hen kan prata öppet och fritt om ämnet (Robson 2011). 

3.3 Urval 
 
För att välja intervjupersoner har ett bedömningsurval använts i kombination med ett 
bekvämlighetsurval. Ett bedömningsurval används då forskarna beslutar om vilka personer som 
på bästa sätt kommer förse studien med relevant empiriskt material och på så sätt möjliggöra 
att studiens syfte uppfylls (Kumar 2014; Robson 2011).  
Bedömingsurvalet användes då det var vi valde ut personer som vi ansåg kunde bidra med 
kunskap inom ämnet för våran studie. De personer som valdes ut till studien hade ansvar för 
respektive företags Instagramkonot eller sociala medier.  
Ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder ett urval som är bekvämt för denna, 
vilket kan vara genom geografisk närhet, enkel tillgång, kända kontakter etc 
(ibid).  Bekvämlighetsurvalet användes i det avseende att mäklarbyråer valdes ut med hänsyn 
till deras geografiska närhet till Borås där vi har våran hemvist. Mäklarbyråerna som användes 
i studien valdes även ut med hänsyn till att de använder sociala medier i sin marknadsföring 
och att de har ett Instagram-konto kopplat till företaget.  
Mäklarbyråerna som medverkade var olika till storlek både när det kom till antalet anställda 
och till antalet objekt som såldes, de har olika stora följargrupper på sociala medier och 
använder det sociala mediet Instagram för olika syften. Totalt användes ett urval av fyra 
mäklarbyråer i Borås. Av de sex mäklarbyråerna som verkar inom Borås närområde och som 
använder sig av Instagram, blev samtliga tillfrågade varav fyra svarade med sitt deltagande.  
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3.4 Genomförande av Intervjuer  
 
Innan intervjutillfället förbereddes en intervjuguide där förutbestämda ämnen listades, dessa 
redovisas i Appendix A. Intervjuguiden utgjorde sedan grunden för intervjuerna som användes 
vid samtliga av de fyra intervjuerna med mäklarbyråerna. För att skapa en så omfattande 
intervjuguide som möjligt utformades frågorna bland annat i enlighet med de ämnesområdena 
som berörts i det teoretiska ramverket. Detta för att kunna utläsa eventuella likheter och 
skillnader.  
  
I intervjuerna utformades även frågor riktade mot respondentens bakgrund och befattning på 
arbetsplatsen. Detta för att kunna avgöra om respondenten i fråga hade erfarenhet nog föra att 
svara på utvalda frågeställningar. 
Frågeställningarna syftar till att samla information kring företagets syn och uppfattning av 
sociala medier och hur etableringen av Instagram anses ha påverkat deras möjligheter för 
relationsmarknadsföring. För att sedan skapa sig en bild av hur företaget generellt jobbar med 
marknadsföring och kundvård ställs även frågor kring dessa ämnen.  
  
Samtliga intervjuer genomfördes av båda som är delaktiga i studien, på mäklarbyråernas kontor. 
Detta med avsikt att göra respondenten bekväm och med respekt för dennes arbetstid.  
Vi valde även att utföra intervjuerna på respektive kontor på grund av den stora konkurrens som 
råder inom mäklarbranschen och därmed fann vi det olämplig att mötas på en publik plats. 
Samtliga intervjuer påbörjades med att delge respondenten studiens syfte samt fråga ifall hen 
gav sitt godkännande till både inspelning av intervjun och till publicering av namn och företag. 
Av integritetsskäl valde vi, trots godkännande till alla förfrågningar, att redovisa fiktiva namn 
i studien. Detta för att inte kunna härleda till en specifik person eller företag. 
 

3.5 Analys av Intervjuer  
 
Hur data i en kvalitativ studie bör analyseras beror enligt Kumar (2014) på vad du vill förmedla. 
I denna studie kommer resultatet analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Detta innebär att 
intervjuerna transkriberas och tillsammans med anteckningar tagna under intervjuerna skapas 
teman. Dessa teman kompletteras sedan med kommentarer eller minnesnoteringar för att 
identifiera återkommande mönster från samtliga intervjuer. Dessa mönster kan vara hur 
intervjuobjektet beskriver en situation eller ett marknadsföringsverktyg. 

3.5.1 Analys av Instagram  
 
För att kunna validera vad som uttrycks under intervjuerna kommer en innehållsanalys av 
företagens Instagramkonton utföras. Denna baseras på de publiceringar och kommentarer som 
gjorts under en ettårsperiod (april 2016 - april 2017) för att erhålla aktuella data. 
Den valda tidsavgränsningen syftar till att få en bild av hur företaget använder Instagram idag. 
 

3.6 Metodreflektion  
 
Att använda en kvalitativ forskningsdesign medför möjligheten att samla in deltagarnas tankar 
och åsikter. Enligt Robson (2011) så är en kvalitativ studie en flexibel design och detta gör att 
det är nästan omöjligt att återskapa identiska omständigheter om studien ska göras på nytt. När 
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det handlar om att samla in människors tankar och åsikter via en intervju så medför detta att 
den bedömning som gjorts inte kan bli 100% pålitlig. Varje människa hör och ser saker på sitt 
sätt och därför uppstår det lätt missuppfattningar (ibid). Ett sätt att öka trovärdigheten för en 
intervju är därför att använda sig av inspelningar (ibid). För att skapa en hög trovärdighet i 
studien är det viktigt att forskarna beskriver hur de har gjort. Det är även viktigt att presentera 
de strukturer och insamlingsmetoder som använts för att samla in data.  
För att öka trovärdigheten i denna studien så återfinns den semistrukturerade strukturen som 
använts vid intervjuerna i Appendix A.  
  
Då mycket av datainsamlingen sker via personliga möten blir den kvalitativa studien svår att 
återskapa med andra personer. Men för att göra studien så överföringsbar som möjligt har 
forskarna dokumenterat deras tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt för att skapa en högre 
pålitlighet. För att göra studien så trovärdig som möjligt så har personer som arbetar med 
marknadsföring på sociala medier inom fastighetsmäklarbranschen valts ut till intervjuerna, då 
de ansetts vara de bästa kandidaterna för studien. Vi har även arbetat efter samma 
semistrukturerade intervjuschema för att intervjuerna ska vara så lika som möjligt men även för 
att vi inte ska blanda in personliga åsikter under intervjuerna. Orsaken till detta är att öka den 
anpassningsbarhet som gör att studien kan bekräftas.  
För att skapa rättvis bild av hur olika fastighetsmäklarfirmor inom samma geografiska område 
använder sociala medier så har vi gett alla mäklarbyråer i Borås chansen att delta i studien.  
 

3.7 Etiska aspekter  
 
Vid genomförande av en kvalitativ studie är det viktig att ta hänsyn till de etiska aspekterna. 
Kumar (2014) listar fyra oetiska aspekter som bör undvikas under en studie; orsaka skada av 
individer, bryta tystnadsplikt, använda information felaktigt och inkludera egna 
fördomar.  Robson (2011) hänvisar även till vikten av att deltagarna har givit sitt medgivande 
för att forskarna ska kunna använda den insamlade informationen i studien men även att det är 
viktigt att informera om studiens mål och syfte.  
I denna studie har dessa åtgärder vidtagits i form av att samtliga deltagare i studien har blivit 
informerad om studiens syfte och mål. Vi har även fått medgivande från samtliga deltagare att 
använda ljudupptagning under intervjuerna. För att säkerställa att deltagarna i studien har 
blivit korrekt uppfattade och att inga missuppfattningar skett, därför har vi beslutat att skicka 
ut transkribering tillsammans med materialet skrivet kring deltagaren / företaget innan detta 
publiceras. För att inte inkräkta på deltagarnas integritet så har vi även beslutat att personlig 
information om deltagarna och företaget kommer hållas hemlig. För att det inte ska uppstå 
missförstånd så informerar vi även samtliga deltagare att intervjuer genomförts med flera 
företag under studien. 
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4 Resultat  
 

 
Här presenteras resultatet från de fyra genomförda intervjuerna. Resultatet av intervjuerna har 
sammanställts under de fyra rubriker som användes i intervjumallen. Här presenteras även 
resultatet av företagens Instagramkonton. Resultatet från Instagramkontona presenteras 
grafiskt i två diagram per företag följt av textuella beskrivningar.  

 

4.1 Intervju företag A  
 
På företag A fick vi träffa Sven som har arbetat som fastighetsmäklare i över 10 år. Sven har 
god kännedom om fastighetsmarknaden i Borås och fastighetsmäklaryrket. Sven är ansvarig för 
Instagram på företag A men har inte avsatt tid för detta, utan arbetar med det när tid finns. 

4.1.1  Marknadsföring  
 
Företag A har sedan några år tillbaka i princip helt frångått tryckt media och övergått till digitala 
plattformar. Idag arbetar företag A med ett mediaföretag som skapar annonser åt dem till bland 
annat Aftonbladet, Blocket och Hemnet. Företag A annonserar idag ut sina objekt på just 
Hemnet, blocketBostad och den egna hemsidan. Men annonserar även i Aftonbladets digitala 
upplaga. De tillfällen de använder sig av direkt marknadsföring är främst i områden där 
försäljning är aktuellt. Dels för att marknadsföra objektet men också för att sprida varumärket. 
Företag A har de senaste åren övergått allt mer till marknadsföring i sociala medier.  

4.1.2  Social media  
 
Företag A använder främst de sociala medierna Instagram och Facebook och beskriver att allt 
mer av deras marknadsföringsfokus riktas mot dessa plattformar. Sven upplever även att 
Facebook har stannat upp i sin utveckling och anser att Instagram istället har gått om de senaste 
åren. För användningen av Instagram finns det riktlinjer som levereras från huvudkontoret. Där 
arbetar de bland annat efter filosofin att de inte vill överösa sina följare med stora mängder 
inlägg och har därför satt upp en policy om att publicera max ett inlägg om dagen på Instagram. 
Sven berättar att deras Instagramkonto är en blandning av objektbilder och bilder på de anställda 
med inslag av deras vardag både på och utanför arbetstid. Objekten som läggs ut på sociala 
medier utgörs till ca 90% av de uppdrag de får in. Företaget har gjort ett aktivt val att inte 
publicera alla objekt med anledning att skapa ett flöde innehållande aktuella objekt ute till 
försäljning. Enligt Sven har de på Företag A valt att fokusera på Instagram under de senaste 
åren för att öka antalet följare. För att kunna kartlägga ifall man lyckas nå ut till den tänkta 
målgruppen har man även börjat sponsra inlägg.  

4.1.3  Hantering av kundrelationer  
 
Sven beskriver att fastighetsmäklaryrket baseras mycket på personliga relationer och om man 
”sköter sina kort rätt” så blir kunderna återkommande. Han beskriver fortsatt att företag A 
arbetar aktivt med att behålla kundkontakten genom SMS och telefonsamtal men att detta sker 
sporadiskt och när tid finns. Sven säger även att han tror att det är svårt att bygga relationer på 
sociala medier och att han inte helt förstår hur detta ska gå till. För att skapa relationer till sina 
kunder och potentiella kunder beskriver Sven istället att det som mäklare är viktigt att synas 
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och sticka ut. Enligt honom är det viktigt att man syns på event av olika slag, såsom 
fotbollsmatcher och mässor. Vidare beskrivs även visningar som en bra möjlighet för att sticka 
ut och skapa något som deltagarna sedan kan sprida vidare och prata om. Sven berättar att de 
har haft lite tävlingar på Instagram, men att detta ebbat ut på grund av lotteriinspektionens 
regelverk.   
 

4.2 Intervju företag B  
 
I intervjun av företag B mötte vi Olaf, som jobbar på marknadssidan med bakgrund inom 
fastighetsmäklaryrket sedan två år tillbaka. Idag ansvarar han för marknad, sociala medier och 
extern kommunikation.  

4.2.1 Marknadsföring  
 
Företaget finns idag på olika digitala plattformar såsom Hemnet, Facebook och Instagram där 
var och en tjänar sitt eget syfte. Hemnet och den egna hemsidan används till vad Olaf beskriver 
som “hårdsälj”, ett starkt säljfokus där företaget kontinuerligt förser kanalen med nya och 
aktuella objekt. Instagram beskrivs som en “heminredningsblogg” med avsikt att förmedla 
inspiration till personer intresserade av hem och inredning. Detta genom att publicera utvalda 
bilder från olika objekt som bedöms vara passande för deras flöde.  
  
Den tryckta median har stoppats sedan ett år tillbaka. Dels då det bedömts vara för kostsamt 
samt för att det inte längre genererar samma trafik. Pengarna har man i stället valt att lägga in i 
satsningen på social media, varav mycket av det går till just annonsering på Facebook. 
Facebook beskrivs i sin tur fungera som en distributionskanal där aktuella objekt marknadsförs.  

4.2.2 Sociala medier  
 
Företagets Instagramkonto administreras idag av en extern byrå som bedöms ha god insikt i vad 
som är “gångbart” och inte på det sociala mediet. De inlägg som publiceras på Instagram är 
därför är inte alltid de mest aktuella objektets bilder utan dessa selekteras utifrån vad som 
bedöms passa in i flödet. Bilderna som publiceras behöver inte nödvändigtvis säga något om 
objektet i sig utan har för avsikt att förmedla företagets förmåga att skapa välkomponerade 
bilder, vilket är motsatsen till de bilder som publiceras på Hemnet. Där är istället syftet att ge 
en överskådlig bild av objektet.  
  
Olaf förklarar att de inte ser Instagram som en kanal, i och med att den är social, och hävdar 
därför att man bör tänka mer på vad som är intressant och vad folk vill ha. Under intervjun har 
Olaf pratat mycket om just innehåll och att man vill lyckas förmedla “bra innehåll”.  Vad som 
avses med bra innehåll beskriver Olaf vara bland annat bilder som anses vara modernt och som 
är i enlighet med de rådande foto-trenderna.  
Anledningen till varför man lägger såpass stor vikt vid att publicera “rätt” innehåll är för att just 
bilderna bedöms som ett kritiskt moment. Detta då en spekulant kan välja att diskvalificera ett 
boende baserat på de bilder de möts av.  
  
Facebook används istället för att publicera sådant som kan vara av lokalt intresse. Detta avser 
nyheter/händelser och objekt relevant för dem som bor i Borås. En strategi som också beskrivs 
skapa mycket engagemang bland följare i form av gillningar, kommentarer och delningar. Olaf 
uttrycker att folk generellt är väldigt intresserade av bostadsmarknaden, vilket i sig beskrivs ge 
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en del “gratis” medfört engagemang då människor är intresserade för andra hem och boenden 
och vill gärna se hur andra personer har det hemma. För att täcka allt som kan vara av lokalt 
intresse använder man sig därför av allt från nyproduktionsobjekt till artiklar från t.ex. DI och 
ställer öppna frågor. Likaså använder man sig av verksamhetsrepresentanter, med andra ord 
mäklare, och åskådliggör deras prestationer. Olaf beskriver hur man bara av att förmänskliga 
det man väljer att dela med sig av genom att sätta en människa i fokus (i detta fallet mäklare) 
lyckas skapa ett ökat engagemang bland sina följare. 

4.2.3 Hantering av kundrelationer  
 
Olaf berättar att det numera är svårt att bedöma vilken effekt exponeringen på sociala medier 
faktiskt gett. Detta då vanliga (dvs, icke-sponsrade) inlägg på Instagram inte går att 
sammanställa till ett exakt resultat i och med att man utöver de som gillat eller kommenterat 
inte kan avläsa hur många som tagit del av innehållet (t.ex antalet visningar).  
Olaf bedömer att satsningen på Instagram är en långsiktig investering som förväntas generera 
säljresultat i framtiden. Han förklarar dock att de redan nu blivit tilldelade uppdrag via sociala 
medier, men att de ännu inte tillgodoräknar detta som ROI i och med att de utgår från en 
långsiktig filosofi. 
 
Idag hör kunderna av sig via olika sociala kanaler kommentarsfält eller chattfunktioner i stället 
för att komma in på det fysiska kontoret. Utgångspunkten för hur mäklarna får sina uppdrag har 
alltså förflyttat sig digitalt.  
Olaf förklarar även att den fysiska kontakten minskat men att relationen mellan kund och 
mäklare idag är mer “relationell” än tidigare. Idag ser de att kunden har en mer personlig kontakt 
med mäklaren som uppvaktar klienten under en viss tidsperiod innan hen blir tilldelad ett 
uppdrag. På företag B har de utvecklat ett system väl lämpat för just uppföljning av kunder där 
uppvaktning utförs kontinuerligt från den stund en kund köpt/sålt något via dem. På så sätt 
upprätthålls relationen dem sinsemellan. Olaf berättar även att de jobbar med 
direktmarknadsföring via kundsystemet genom sms, mail och bevakningsnotiser.  
I systemet samlas bland annat information om personer som varit med på visningar men som 
inte vunnit budgivning, dvs, så kallade presumtiva köpare. På så sätt kan de anpassa den 
marknadsföring som går ut till dem och uppvakta dem kontinuerligt med objekt som 
överensstämmer med deras sökkriterier. 
  
Olaf berättar om uppvaktning av både säljare och köpare, och vikten av detta då en köpare i 
framtiden kan tänkas bli en säljare och vice versa. Nyckeln till att få återkommande kunder 
beskrivs vara word-of-mouth, något som Olaf beskriver genereras av att kunderna får känna sig 
viktiga och hörda. Vilket både verksamhet och enskild mäklare har större sannolikhet att 
åstadkomma om de visar sig tillgängliga och närvarande för alla typer av förfrågningar som kan 
tänkas uppkomma. Likaså gäller det att hålla sina löften, såsom återkoppling i enlighet med vad 
som utlovats. 
  
Företag B finns även på hemsidan Reco, en sajt som samlar rekommendationer och omdömen 
om företag runtom i Sverige. Olaf berättar att kunder främst hyser tillit till andra kunder och att 
de därför försöker sprida och belysa sina rekommendationer via Facebook.  
Olaf förklarar även att människor idag förväntar sig en annan typ av tillgänglighet som han 
väljer att kalla för “sannbism”, vilket han utvecklar som “svar inom sekunder/minuter” och 
förklarar att man ständigt måste “vara på tårna” för att inte gå miste om potentiella säljare. 



 

 
 

- 20 - 

 Likaså berättar han att de utgår från att alla är potentiella säljare och köpare och försöker därför 
svara så fort som möjligt på både privata meddelanden som skickas på de olika plattformarnas 
chattfunktioner, men också på de kommentarer som skrivs helt öppet.  
Olaf berättar att dem, likt många andra mäklare, är väldigt luttrade när det kommer till kunder 
som av någon anledning är missnöjda. Han förklarar att allt som skrivs måste bemötas på ett 
seriöst sätt och att de alltid försöker bemöta negativa kommentarer på ett professionellt sätt 
genom att visa förståelse för vad de uttrycker. De försöker så gott de går göra det personligt 
genom att kommunicera och använda namn så att personen i fråga känner sig hörd. 
 

4.3 Intervju företag C  
 
Företag C representeras av mäklarassistenten Anna som är anställd sedan snart tre år tillbaka 
och snart färdig mäklare. Idag ansvarar Anna för marknadsföring och hantering av bland annat 
sociala medier. 

4.3.1 Marknadsföring  
 
Idag marknadsför sig företag C via sin egen hemsida, BlocketBostad, Hemnet, Facebook, 
Instagram samt i skyltfönsterna vid deras kontor. Då företaget är franchise distribuerat, vilket 
innebär att de har köpt in sig i affärsidén hos ett existerande varumärke och inte utvecklat den 
själva, utförs och styrs marknadsföringen på eget initiativ. Emellanåt förses man med mallar 
från huvudkontoret avsedda för Facebook och Instagram.  
  
Anna berättar att sociala medier, under hennes tre år på företaget, utvecklats och att mycket 
fokus ligger på just Facebook och Instagram. Hon förklarar även att de fortfarande jobbar 
relativt mycket med direktmarknadsföring genom något som kallas för farming. En metod som 
innebär utskick till brevlådor med erbjudande om t.ex. värdering när ett objekt sålts i ett särskilt 
område. Andra traditionella sätt att marknadsföra sig på, såsom tidningsannonser, har man valt 
att lägga ned och istället omplacera investeringarna i andra ändamål. Bland annat på sociala 
medier. 

4.3.2 Sociala medier  
 
Anna beskriver att de är relativt nya på Instagram och uttrycker särskilt att man i framtiden vill 
lägga mer resurser på att utveckla dess användning. Inläggen man valt att publicera på 
Instagram hittills beskrivs inte ha någon särskild baktanke förutom att man önskar framhäva de 
mer “stilrena” bilderna. Därför säger Anna att bildflödet för tillfället består av händelser i från 
vardagen. 
  
Företaget arbetar idag mer frekvent med Facebook då de har funnits på plattformen under en 
längre tid och har idag fler följare där än på Instagram. Under de senaste åren har man börjat 
arbeta med sponsrade inlägg på Facebook men använder i förstahand plattformen till att 
publicera filmer av bostäderna. Detta då man märkt av en större spridning av rörliga bilder.  
Hon beskriver även att det finns en äldre generation på Facebook och att stora delar av deras 
målgrupp nu återfinns på plattformen. Anna diskuterar även användningen av hashtags på 
Instagram, något som beskrivs skapa en större spridning och i sin tur mer riktad targeting. 
Anna berättar att man genom att finnas med i flödet som utgörs av bilder från den bestämda 
hashtagen tillsammans med andra mäklarbyråer hoppas man på att väcka nyfikenhet hos andra 
användare och att fler ska klicka sig in till just deras bilder.  



 

 
 

- 21 - 

  
Angående utvecklingsmöjligheterna för företaget på social media förklarar hon att de kan se 
hur takten i fastighetsmäklarbranschen trappats upp och att allt ska gå snabbt och vara så mobilt 
som möjligt. Det förklaras som att kunderna knappt ska behöva närvara vid en visning idag 
utan att man på egen hand ska kunna uppleva objektet genom filmer eller VR-teknik. 
  
På sociala plattformar såsom Facebook så beskrivs människor vara relativt öppna och samtidigt 
lite lata. I kommentarsfältet ställs frågor som egentligen går att finna i annonsen om man bara 
klickar sig vidare via länken. Företag C önskar vara snabba på att svara och återkoppla om det 
skulle vara något men få av de anställda har inlogg till respektive plattform och inte heller tiden 
att ta sig an det. Anna beskriver att hon hoppas att det kommer finnas mer tid till detta då de 
anställt en tjej som ska ansvara för sociala medier på företaget.  

4.3.3 Hantering av kundrelationer  
 
Företag C använder sig av ett kundregister i form av ett webbverktyg de själva utvecklat. De 
använder sig av hemsidan HittaHem, där kunder skapar en profil och listar vad de söker för typ 
av boende. Denna profil jämför mäklarna med de objekt som finns ute till försäljning och kan 
därefter veckovis skicka ut bostäder som passar in på de krav som kunden i fråga önskar. På 
HittaHem listas man genom rekommendationer/stjärnor samt antal objekt man sålt. Utifrån 
månadens resultat skickas det sedan ut en rankningslista som visar vilken mäklarbyrå som legat 
högst under den perioden.  
  
Företaget arbetar aktivt med uppföljning under hela köpprocessen hela vägen fram tills 
deklarationstillfället året efter. Efter avslutad köpprocess har de som mål att följa upp och höra 
av sig åtminstone en gång per år för att stämma av. Hon beskriver att de använder sig av 
“notiser” från systemet som ställs in för att påminna om återkoppling beroende på boende, 
status och anledning för flytt.  
  
Ett annat system de har är “heta listan” där de lägger in alla som närvarat vid visningar. 
Systemet är datumbaserat och de som är högst upp klassas som heta. I det systemet kan man 
även lägga in att en mäklare ska ringa upp inom tre månader alternativt skicka ett mail.  
  
De anställda beskrivs ha jobbat under många år och kan därför ha sålt ett objekt upp till en tre 
gånger. Likaså kan man se mönster i återkommande kunder i den bemärkelse att affärerna går 
i familj/släkt eller kontaktnät. Hon pratar även lite om hur de som är väl etablerade som mäklare 
lokalt har möjligheten att leva på sina rekommendationer, medan man som ny mäklare måste 
bygga upp ett kontaktnät genom att ringa och marknadsföra sig själv via byrån.   
 

4.4 Intervju företag D  
 
På företag D fick vi träffa mäklarassistent Elsa som arbetat på företaget i 2.5 år och innehar 
mäklarlegitimation. Elsa beskriver själv att hon fungerar som spindeln i nätet och allt-i-allo på 
företag D där hon bland annat ansvarar för teknisk support, hantering av sociala medier och 
assisterar med mäklararbete. 
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4.4.1 Marknadsföring  
 
Företaget har under många år satsat på digital marknadsföring. Vidare beskrivs dem vara bland 
de första i Borås att avsluta annonsering i tryckta medier för att övergå till digital annonsering. 
De beskrivs sträva efter att synas där de andra mäklarbyråerna inte är och försöker att inte bara 
“flyta med strömmen”.  
  
Företag D arbetar idag med ett mediaföretag för annonsering som tidigare hjälpte dem med 
annonsering på blocketBostad, vilket de frångått sedan några år tillbaka. Idag marknadsför man 
sig främst på den egna hemsida, Hemnet och deras Facebooksida samt via bonniers kanaler 
(såsom Expressen och GT). 
Företag D använder sig av ett system där de kan se hur internetanvändare har hittat deras objekt. 
Med hjälp av detta system kan de se varifrån flest klick kommer. Systemet används som grund 
för strategiska beslut inom marknadsföring.   

4.4.2 Sociala medier  
 
Trots att företag D länge satsat på digitaliseringen av sin verksamhet, är det först på senare år 
som de aktivt valt att satsa på social media. Idag finns företaget på de sociala medierna 
Facebook och Instagram men framförallt syns de på Facebook. Annonseringen på Facebook 
sker i samarbete med ett annat företag och i dagsläget publiceras alla objekt där.   
Instagramkontot beskrivs ha startats som en “kul grej” men är en kanal som företaget funderar 
på att lägga mer fokus på.  
  
Elsa berättar att de inte blivit utbildade inom sociala medier och får sällan direktiv om hur dessa 
skall användas. Varje kontor får därmed ta egna initiativ och förväntas använda sunt förnuft. 
För inspiration och tips har de emellanåt använt sig av sina systerkontor som beskrivs vara 
flitiga på sociala medier. 
 
Företag D håller även på att introducera FRIENDS, som kan liknas vid en social media 
plattform som utvecklats för försäljning av bostäder. FRIENDS är ett nytt 
marknadsföringsverktyg vars koncept grundar sig i att säljaren och hens vänner skall kunna 
berätta och förstärka bilden av bostaden och på så sätt skapa en nyfikenhet för objektet.  
Elsa förklarar att implementeringen av plattformen är ett sätt för företag D att synas där ingen 
annan ännu finns och hoppas på att applikationen skall få samma genomslag i Sverige som 
utomlands.  

4.4.3 Hantering av kundrelationer  
 
Företag D vill att deras kunder ska känna att det finns tid för dem och att de får ett personligt 
bemötande. Ett steg i att skapa en relation är att spela in reklamfilmer för varje mäklare och 
som skickas med som en signatur i mailen de skickar. För dem är det ett sätt att presentera 
mäklaren så att kunden ska få en uppfattning om vem de bjuder in till sitt hem. 
  
Företag D arbetar även mycket med bokade visningar så de på förhand vet vilka som kommer 
på visningen och för att de ska ha insikt i hur många som kommer och att de hinner möta alla. 
För dem är det viktigt att mäklaren på en visning har tid för alla spekulanter som kan ha frågor 
och funderingar. De arbetar med ett kundcenter dit spekulanter ringer för att boka in sig på en 
visning. Kundcentret tar in uppgifter från intressenterna och kan då även erbjuda att lägga in 
bevakningar på liknande objekt.  
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Om en bevakning läggs in så samlas de kriterier kunden har för ett potentiellt boende och om 
det kommer in ett objekt som uppfyller dessa krav så skickas detta ut till kunden via SMS eller 
e-mail. Uppgifter samlas även in från kunder som anmäler sig via hemsidan för att komma på 
en visning. 
  
Företag D arbetar med något som de kallar FAB - fortsatt aktiv bearbetning. De kunder som 
läggs in här är de som kanske varit med i en budgivning och som är fortsatt intresserade av ett 
objekt. Även de säljare som fått sin bostad värderad kan läggas in. 
 

4.5 Sammanställning av resultat från Instagram  
 
Följande kategorier kommer presentera den information som gått att utläsa från respektive 
företags Instagramkonton. Samtliga kommer demonstreras genom diagram för att ge en visuell 
bild av aktiviteten mätt under en ettårsperiod (April 2016 - April 2017).  Med aktivitet avses 
dels företagens mängd inlägg som publicerats under tidsintervallet men också 
användarnas/besökarnas interaktion med företaget i form av gillningar och kommentarer. I 
resultatet kommer de mönster som gått att utläsa från respektive företags konton redovisas med 
hänsyn till hela kontots livslängd.  

4.5.1 Instagram företag A  
 
I ca 2 år har företag A funnits på Instagram och har under den perioden samlat på sig 100+ 
följare. Följarna i sig bedöms omfatta en mix av privatpersoner och företag, med en majoritet 
av följare baserade i Sverige.  
  
Från företag A’s Instagramkonto kan vi utläsa att de under ett års tid lagt ut 192 st inlägg, vilket 
motsvarar ett snitt på ca 16 inlägg/månad.  
Under denna period har besökare valt att interagera med kontot 7643 gånger, varav 98% av 
detta är i form av gillningar. Flödet kan generellt beskrivas bestå av personliga- och 
verksamhetsrelaterade inlägg, mestadels i bildform men emellanåt även via kortare videoklipp. 
 

 
 

Figur 1 Företag A, Antal inlägg/månad & följarnas interaktion med innehållet 
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Företaget aktiverar även följarskaran genom att publicera olika tävlingar. Sedan kontots 
uppstart har de utfört 7 tävlingar varav vissa uppmanat till taggning av följares vänner i 
kommentarsfältet under den publicerade bilden. Tävlingarna har fortgått under några dagar och 
sen redovisats i ett nytt publicerat inlägg. Mätt under året från april 16–17 så har de utfört 2 
tävlingar. 
  
Bilderna som lagts ut under året har till 95% haft en bildbeskrivning i kombination med 
hashtags. Varav den mest frekvent använda hashtagen är företagets namn följt av det 
geografiska området företaget finns i. I skrivandes stund har taggen använts vid 207 gånger vid 
publiceringar av inlägg. Dels av företag A men också av enskilda mäklare anställda av firman 
samt även privatpersoner vid något enstaka tillfälle.  
Samtliga bildbeskrivningar som lagts ut i samband med inläggen har skrivits på svenska. 
  
Vid några fåtal tillfällen har man kunnat utläsa att användare ställt frågande kommentarer, vilka 
företag A varit snabba på att svara på. Man kan även se att företag A valt att svara på somliga 
kommentarer trots att det inte ställts en konkret fråga. De inlägg som visat mest engagemang 
är dels de som illustrerar en prestation företaget har gjort, antingen i form av utmärkelser eller 
via interna arrangemang (tillställningar eller privata middagar) alternativt något som påvisar en 
aktivitet som utförts till förmån för kunderna (t.ex tävling eller frukost). 
De inlägg som visat användarengagemang i form av taggningar av andra konton har varit i 
samband med tävlingar. Inga negativa kommentarer har gått att härleda från deras användares 
aktivitet på kontot.  
Av de videoklipp som publicerats under det senaste året ligger den estimerade procentuella 
räckvidd dessa uppnår mätt mot företagets följarmängd är i snitt 36%.  
 

4.5.2 Instagram företag B  
 
Företag B har arbetat med Instagram sedan 2 år tillbaka och baserat på sina 77 publicerade 
inlägg (mätt mellan april 16 -  april 17) ligger de idag på ett snitt med 6 inlägg/månad. Under 
sina hittills aktiva år på plattformen har företag B lyckats tillvinna sig 100+ följare. Följarna 
består i sin tur inte enbart av människor och företag bosatta i Sverige utan går att härleda till 
andra geografiska områden.  
 

Figur 2 Företag B, Antal inlägg/månad & följarnas interaktivitet med innehållet 
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Företag B’s flöde består nästintill enbart av statiska bilder (ett undantag då en video lagts upp) 
och utgörs till mestadels av detalj- och objektbilder. Vid två tillfällen har företaget publicerat 
bilder som skiljer sig från detta och har istället lagt upp bilder föreställande text som förmedlar 
information av olika slag. 
 
De bildbeskrivningar som läggs upp har varierat till att vara både på svenska och engelska men 
har under det senaste året enbart skrivits på svenska. Detta följs dessutom av olika hashtags 
som de använder i samband med bilderna de publicerar, vilka bedöms vara ca 10+ per inlägg. 
Hashtaggen som används flitigast är det som består av verksamhetsnamnet följt av namnet på 
orten, som använts vid 157 publicerade inlägg. De som använt sig av taggen varierar mellan 
företaget självt, privatpersoner och andra företag. Samtliga har någon typ av relation till 
organisationen, antingen att de arbetat med dem, anlitat dem eller jobbar hos/för dem. Man har 
även valt att använda sig av det gemensamma namnet för hela kedjan som hashtag på sina 
inlägg vid de inlägg man valt att skriva taggar på.  
 
Under de två år som kontot varit aktivt kan enbart två inlägg härledas till försök att engagera 
sina följare. Överlag är det användarna själva som väljer att engagera sig i det som publiceras 
genom att kommentera eller gilla samt tagga andra användare. Just det sistnämnda kan härledas 
till flertalet inlägg i företag B’s flöde. 
  
Som kan utläsas från figur 2 så ligger företag B på ca 68 interaktioner per inlägg, vilket utgörs 
av ett snitt på 2 kommentarer respektive 66 gillningar. I kommentarsfältet under bilderna som 
publicerats har det förekommit frågor från användare riktade till företaget, varav 25% besvarats. 
Det förekommer sällan att de besvarar kommentarer. De kommentarer andra användare skrivit 
är ofta i form av beröm riktat mot de publicerade bilderna. 
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4.5.3 Instagram företag C 
 
Sedan två år tillbaka har företag C arbetat med Instagram för att uppnå en större mängd 
följare, samt för att marknadsföra verksamhetens logga.  
Av de 100+ följare de idag har består majoriteten av personer och företag stationerade i 
Sverige men utgörs även till viss del av användare från andra länder.  
  
Företaget publicerar ca 1 inlägg/månad, men då publiceringsration varierar från att vara upp 
till 5 inlägg till att inte vara några alls är det svårt att fastställa ett faktiskt mönster.  

 
 
Instagramflödet består av en mix av både bilder och videoklipp. Varav det sistnämnda allt oftare 
har använts sedan årsskiftet. Variationen i innehållet som publiceras skiftar från objekt till 
försäljning, uppvaktning från nöjda kunder, kampanjer av olika slag följt av lokal information 
eller för att lyfta fram en enskild mäklare. Layouten på de inlägg som publicerats har sedan 
kontots uppstart sett olika ut. Något som utmärker sig är att de flertalet gången valt att placera 
företagets logotyp på bilden. 
  
Videoklippen har nått en räckvidd av 100+ unika visningar per klipp. Ett fåtal av dessa har 
dessutom överstigit antalet följare av kontot, men samtliga visningar motsvarar en summa som 
skulle kunna vara majoriteten av följarna. De klipp som postats har bland annat varit i samband 
med visningar. De har även visat sig i fas med vad som är trendigt och förekommande i 
Instagramvärlden och själva gjort liknande publiceringar.  
  
Genomsnittet som kan dras från ovanstående figur 3 är att användarna interagerar ca 14 
gånger/inlägg, framförallt i form av gillningar då kommentarer inte förekommit lika ofta.  
  
Bland de inlägg som publicerats har företaget anordnat tävlingar. Dock har dessa inte 
uppmuntrat till aktivitet på Instagram utan istället hänvisat till vidare till deras Facebook konto. 
Uppmaningar till besök i den fysiska butiken har också gått att härleda från de publicerade 
inläggen. 
 

Figur 3 Företag C, Antal inlägg/månad & följarnas interaktion med innehållet 
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Företag C har även använt sig av hashtags under vissa av sina bilder, varav de som använts 
framförallt är verksamhetens namn och Borås.  
Hashtaggen som går under namnet på deras verksamhet har för närvarande använts vid 47 
tillfällen där alla förutom en använts av dem själva. Den återstående taggningen har istället 
skrivits av ett annat kontor i kedjan.   
  
Bland de kommentarer som skrivs generellt av andra användare, både interaktiva i form av 
direkta frågor och kortare berömmande kommentarer, så har företag C svarat på en. 

4.5.4 Instagram företag D 
 
Instagramkontot som drivs av företag D har varit verksamt i ca 2 år och har sedan dess visat en 
oregelbunden kurva för dess aktivitet. Det senaste året har företaget publicerat 11 bilder och 
åstadkommit en genomsnittlig interaktionsaktivitet på 13 gillningar och kommentarer per 
inlägg. Att ha i åtanke är att företaget haft ett publiceringsuppehåll på åtta månader. Vilket 
medför att det blir svårt att ge en konkret bild på hur företaget publicerar sitt innehåll samt ge 
ett snitt på antalet interaktioner från olika användare. Idag är det > 100 användare som följer 
kontot. Dessa kan klassificeras som både företag och privatpersoner varav alla har en direkt 
anknytning till Sverige. 
 

 
Baserat på den emellanåt låga publiceringsaktiviteten går inget konkret mönster att utläsa då 
skillnaden per månad är väldigt markant. Likaså kan konstateras när det kommer till flödet där 
inget konkret mönster bland de publicerade bilderna går att härleda. Vad som går att utläsa är 
att inläggen som hittills publicerats består mestadels av statiska bilder, men också kortare 
videoklipp i form av bildspel på objekt. Bilderna speglar vardagen på mäklarbyrån och visar 
verksamhetsrelaterade och privata bilder. Det har även förekommit att företaget lånat bilder, 
från andra sociala medieplattformar, utan någon direkt koppling till verksamheten. 
Klippen som lagts ut har i snitt uppnått en räckvidd motsvarande ca 10% av de följare de i 
dagsläget har.  
 
På vissa av bilderna skriver företag D om andra företag genom att antingen hänvisa till 
företagets egna konto alternativt benämna det i en hashtag. Dessa har i flera fall resulterat i 
positiva gensvar från det omskrivna företaget.  

Figur 4 Företag D, Antal inlägg/månad & följarnas interaktivitet med innehållet 



 

 
 

- 28 - 

I majoriteten av inläggen som postats har bildbeskrivningen innefattat hashtags av olika slag. 
Varav den mest frekvent använda är den med företagets namn följt av namnet på regionen. 
Taggen har i denna stund använts 47 gånger. Det konto som använt taggen mest frekvent är 
tillhörande en av de anställda mäklarna på företaget, följt av företagets egna konto.  
  
Genom att ibland ställa öppna frågor och bjuda in till dialog i bildbeskrivningarna som lagts ut 
uppmanar de användarna till att engagera sig i innehållet de förmedlar. Detta har i sin tur visat 
resultat till viss mån där ¾ av försöken får gensvar.  
 
 

5 Analys & Diskussion 
 

 
I detta kapitel genomför vi både en analys av det resultat vi presenterade i kapitel 4 samt för 
en diskussion kring detta. Genom kapitlet diskuterar och analyserar vi hur sociala medier 
används av fastighetsmäklarföretagen. Vi behandlar även hur fastighetsmäklarföretagen 
arbetar med relationsmarknadsföring samt hur Instagram kan används i denna studie.  

 

5.1 Fastighetsmäklarföretag på sociala medier  
 
Samtliga intervjuade företag använder vad Stakston (2011) beskriver som ägd media, vilket 
syftar till att samtliga använder sig av ett eget konto på Instagram. Då företag A köper sponsrade 
inlägg på Instagram går deras det att koppla till vad Stakston (2011) beskriver som köpt media. 
Detta gör man i sin tur för att ett visst inlägg ska få mer spridning. Företag B, C och D beskriver 
också att de använder sig av sponsrade inlägg, men enbart på Facebook och inte på Instagram.  
  
De intervjuade företagen uttrycker att de sedan en tid tillbaka i princip helt avslutat arbetet med 
tryckta medier och att de istället valt att lägga sina resurser på etableringen av bland annat 
sociala medier.  Precis som Holmberg & Wikberg (2015) nämner i sin bok så påpekar också 
företagen i fråga att man måste finnas där kunden finns, vilket i sin tur stämmer överens med 
den avsikt företagen beskrivit. Dock skiljer sig den upplevda kunnigheten åt bland de 
tillfrågade, likaså mängden tilldelade resurser för området. Företag B och till viss mån C 
uttrycker i sina intervjuer att man har en person avsatt för hanteringen av sociala medier. Hos 
företag A, C och D finns det egentligen inte någon utnämnd tjänst för ansvarsområdet utan 
hanteringen av det digitala verkar istället blivit ett åtagande i mån om tid.  

5.1.1 Strategier och användning av Instagram 
 
Enligt Leigert (2013) bör sociala medier användas för att skapa förtroende och relationer. 
Vidare bör sociala medier användas som ett kommunikationsverktyg där företag kan 
kommunicera med sina kunder (ibid).  Enligt Floreddu och Cabiddu (2016) finns det sex olika 
kommunikationsstrategier för hur företag hanterar kommunikation på sociala medier. 
Kommunikationsstrategierna är egocentrisk, konversation, öppenhet, selektiv, hemlighetsfull 
och stödjande (ibid).  När vi studerat de olika företagens Instagramflöden och företagens 
interaktion med följarna har vi kunnat utläsa både medvetna och omedvetna strategier.  
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Antalet publiceringar per månad stämmer väl överens med Företag A:s svar på frågan om hur 
de använder instagram där Sven själv uttryckt att målet är att max lägga ut ett inlägg/dag.  
Att döma från företagets instagramflöde överensstämmer också detta med företagets egna 
uppfattning om hur det ser ut. Vilket är en varians mellan personliga- och verksamhetsrelaterade 
inlägg. De inlägg som i sin tur ligger i topp rörande antalet interagerande användare har i sig en 
röd tråd då dessa belyser en prestation utförd av företaget. Företag A använder en mix av 
strategierna egocentrisk, öppen och kommunikation.  
Deras användning av den egocentriska strategin uppmanar sig i företagets egna mål att nå ut till 
så många följare som möjligt genom Instagram, de följer dock inte den egocentriska strategin 
helt då företaget väljer att konversera med sina följare på Instagram. I kombination med den 
egocentriska strategin kan se inslag av strategierna för öppenhet och konversation. 
Inslagen av dessa kan utläsas då företag A väljer att öppet låta alla kommentarer och 
interaktioner vara synliga i deras flöde och att företaget i hög utsträckning väljer att 
kommunicera och svara på de kommentarer deras följare lämnar.  
Företag A väljer att inte dölja kommentarer eller selektivt välja ut enbart positiva kommentarer 
vilket gör att vi kan utesluta att de använder sig av en hemlighetsfull eller selektiv strategi. I 
dagsläget använder företag A inte heller den stödjande strategin då de väljer att inte uppdatera 
prisbilden av objekten under en eventuell budgivning.   
  
Genom företag B’s instagramkonto kan man utläsa ett publiceringssnitt på ca 6 inlägg per 
månad mellan år 2016–2017.  
Företag B beskriver sitt Instagramkonto som ett inspirationskonto där målet är att sprida 
innehållet till deras följare. Företaget använder en egocentrisk strategi då de når ut till sina 
följare men inte interagerar eller kommunicerar genom kommentarer med dem. Då företaget 
väljer att inte interagera med sina följare så tillämpas inte övriga strategier. Om vi istället 
baserar analysen på hur Företag B beskriver sin kommunikationsstrategi själva skulle de 
använda sig av en konversationsstrategi då de hävdar att de svarar på alla kommentarer som de 
får via sina sociala kanaler. Detta är dock inte fallet om man studerar de kommentarer som 
företaget får från sina användare. Det som dock bör poängteras är att kommentarerna som 
företag B mottager på Instagram är främst berömmande och beundrande och ytterst lite 
interaktion i form av frågor eller kommentarer riktade mot företaget.  
  
Företag C har ett varierat Instagramflöde där de under den senaste tiden har börjat blanda inlägg 
innehållande foton med inlägg innehållandes film. Det vi ser är att filmernas visnings antal är 
betydligt större än den interaktionen en vanligt bild får i form av kommentarer och gillningar. 
Företaget använder en kombination av öppenhets- och konversationsstrategi då de för en öppen 
dialog med sina följare på Instagram och svarar på de kommentarer de får. Dessa kommentarer 
är dock få. Företaget själva beskriver att deras mål är att nå ut till så många som möjligt, något 
som de lyckas med främst genom sina filmer. Vilket skulle kunna beskrivas som en egocentrisk 
strategi men företag C anser att det är viktigt att svara sina följare om de väljer att interagera 
vilket tyder på att de inte jobbar efter denna idag. Företag C använder sig inte heller av hemlig, 
selektiv eller stödjande strategier i dagsläget.  
  
Instagram kontot tillhörande företag D har ett konto där interaktionen med deras följare är 
liten.  Företag D:s mål är att synas, men då företaget inte har som mål att vara störst men bäst 
på det som de gör så anser vi att de tillämpar en öppen strategi då de vill föra en öppen dialog 
med sina användare. Även en kommunikations strategi skulle kunna tillämpas på företag D då 
de svarar på kommentarer från deras följare. Företaget tillämpar i dagsläget inte strategierna 
egocentrisk, selektiv, hemlighetsfull eller stödjande. Men att helt utläsa vilken strategi företaget 
tillämpar är svårt då deras Instagramkonto har en väldigt varierad aktivitet.  
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Förutom de sex kommunikationsstrategierna beskriver Schaffer (2013) hashtags som en strategi 
för att involvera kunder i olika kampanjer. Enligt Schaffer (2013) är målet med strategin att 
företagets kunder ska använda dessa för att sprida deras bilder under företagets hashtag. När vi 
studerat företagens Instagramkonton ser vi att de använder hashtags främst med egna 
företagsnamnet följt av det geografiska området. Men användningen av hashtagsen är inget som 
företagen själva beskriver som en strategi i intervjuerna. Endast företag C beskriver 
användningen av hashtags som ett sätt att nå ut till fler användare. De beskriver att genom 
hashtags som är generella för fastighetsmäklarbranschen så kan de locka fler användare till 
deras konto.   
 

5.2 Relationsmarknadsföring  
 
I teorikapitlet beskrivs relationsmarknadsföring som en interaktion mellan företag och kunder 
(Dahlén och Lange 2003). Dahlén och Lange (2003) beskriver även hur digitaliseringen har 
möjliggjort för företag att samla in data digitalt och skapa kundregister som sedan används för 
att skapa relationer och personliga erbjudanden. Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera 
att denna insamling av kunddata görs av samtliga intervjuade företag, men aktiviteterna för 
dessa hur företagen väljer att samla in data från sina kunder varierar. Gemensamt för företagen 
är att de lagrar kunddata i någon form av kunddatabas där de lagrar information om såväl 
tidigare kunder som presumtiva kunder. 
Företagens användning av databaserna för att skapa ett personligt erbjudande i form av bostäder 
som stämmer överens med kundernas specifikationer tyder på att företagen jobbar i stor 
utsträckning med relationsmarknadsföring.   
  
Vidare arbetar företagen med relationsmarknadsföring för att deras kunder ska känna ett 
förtroende för dem. Förtroende är något som Ndubisis (2007) beskriver som en grundläggande 
värdering i en relation. Företag D anser att det är viktigt att kunderna som ska sälja ett objekt 
känner sig trygga i relationen. För att hjälpa säljaren att skapa en första bild av den mäklaren 
som kommer hem till dem för att göra en värdering så har företag D tagit fram en virtuell 
presentation av varje mäklare. Denna presentation kan bifogas via mail och målet är att kunden 
ska få en känsla av vem mäklaren är. Genom att “höra personens röst och se hur personen ser 
ut” så vill Företag D förmedla en familjär känsla för att skapa en relation där kunden känner sig 
trygg.   
 
Ndubisis (2007) belyser även att engagemanget från företaget är viktigt för att skapa en relation. 
En typ av detta engagemang uppvisas av Företag C där mäklaren håller kontakt med köpare 
och säljare i upp till ett år efter avslutad affär för att avslutningsvis hjälpa dem med 
deklarationen från föregående år. Vilket skapar en känsla av förtroende då mäklaren hjälper 
kunden från köp till deklaration men även på ett engagemang där Företag C inte bara fokuserar 
på försäljningen utan på hela processen. Företag B behåller en kontakt med sina kunder genom 
att förmedla resultatet av deras “värdebevarare”. Värdebevakaren bygger på en algoritm där 
värdet på kundens boende räknas ut genom priset på andra försäljningar i området. Företag B 
beskriver detta som en tjänst som de förmedlar till kunder som bor i områden där försäljningar 
har genomförts och visar kunderna att det finns ett fortsatt engagemang för dem.  
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5.3 Relationsskapande genom Instagram 
 
Instagram beskrivs som en plattform där företag kan bygga relationer till sina kunder 
(Björckgren 2012). Dahlén (2002) poängterar även att starka relationer är de som blir personliga 
mellan företag och kunder. Dessa relationer byggs genom att företagen för en dialog med sina 
kunder som bör vara äkta och transparent (Holmström & Wikberg 2015).  
På Instagram sker denna dialog dels i kommentarsfältet men även genom bilderna som delas.   
Företagen som medverkar i studien har olika sätt att föra denna dialog.  
Företag A publicerar i sitt flöde en blandning av personliga och verksamhetsrelaterade bilder. 
De personliga bilderna ger en inblick i de anställdas vardag på kontoret. Dessa mer personliga 
bilder skapar en känsla av att du som följare/kund har en relation till mäklaren och övriga 
anställda på kontoret. Holmström och Wikberg (2015) skriver att desto mer du engagerar din 
kund desto starkare blir relationen till dem. För att engagera sina kunder har företag A använt 
sig av tävlingar där kunderna tävlar genom att “tagga”, följa kontot och gillar deras bild. 
Företaget har även arrangerat budgivning där personer lade bud på ett föremål där pengarna 
sedan skänktes till välgörande ändamål vilket vi kopplar till att företaget vill visa hur de tar sitt 
sociala ansvar (Jingryd & Segergren 2012).  
  
I företag C:s flöde återfinns en kombination av verksamhetsrelaterade och personliga bilder och 
filmer. Störst engagemang i form av gilla markeringar och kommentarer från kunderna/följarna 
får de filmer som företaget publicerar. Filmerna visar både objekt till salu genom rörlig bild 
men även anställda på företaget och deras vardag. Filmerna har en lekfull ton där de anställda 
på företaget försöker ge en inblick åt sina följare i hur de” arbetar” på kontoret. Företaget har 
själva dragit slutsattsen att det är filmerna som blir mest uppmärksammade av följarna. Företag 
C har tidigare använt sig av engagemangs tävlingar där företaget till exempel skänker pengar 
för varje gång någon “gillar” eller kommenterar till välgörande ändamål. Vilket ses som en 
aktivitet där företaget visar upp ett socialt ansvar (Jingryd & Segergren 2012).  
  
Företag D förmedlar ett personligt intryck via deras Instagramkonto. Majoriteten av deras bilder 
presenterar hälsningar eller personliga bilder som ger en inblick i hur vardagen på deras företag 
ser ut. Men även objektbilder visas i deras flöde. Företaget själva beskriver sitt konto som “litet 
men personligt”. Företag D använder sig av mindre tävlingar och publicerar sedan resultatet på 
sin Instagramsida.  Detta kan ses som en aktivitet för att engagera sina följare för att de ska 
interagera med Instagramkontot.Företaget bjuder även in sina följare till konversation genom 
att använda bildtexterna till att ställa öppna frågor och därigenom engagera följarna. Dock 
verkar inte innehållet vara tilltalande nog för att kunderna ska delta i denna konversation. 
Kontot har potential att bygga en relation till sina följare på grund av att deras bilder är 
personliga och “äkta” i det avseendet att de förmedlar känslan att de är tagna spontant. Dock 
tyder den låga interaktionen på att innehållet på kontot inte anses vara tilltalande nog (Leigert 
2013).  
  
Företag B är det enda företaget där de har en uttalad strategi för företagets Instagramkonto. 
Företaget beskriver hur deras mål är att använda Instagram som ett inspirationskonto för att 
locka kunder och användare med ett stort heminredningsintresse. Efter att studerat deras konto 
så stämmer deras egna beskrivning av kontot väl. Detta kontot ger ett mer opersonligt intryck, 
då de endast publicerar bilder på objekt eller detaljbilder på objektens interiör. Här delar inte 
företaget med sig av personlig information utan kommunicerar enbart genom professionellt 
tagna fotografier.  Då företaget inte bjuder in till en personlig inblick kan det bli svårt att bygga 
upp starka relationer till sina följare (Dahlén 2002). Leigert (2013) beskriver att sannolikheten 
för att en användare ska interagera med innehållet är större om innehållet inspirerar hen. Något 
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som företag B istället lyckas med och de skapar därmed en interaktion med sina kunder genom 
inspiration. Kontot används inte heller till några aktiviteter såsom tävlingar för att skapa ett 
större engagemang kring kontot utan publicerar uteslutande professionellt fotograferade bilder 
för inspiration.  
  
Vidare beskriver Holmström och Wikberg (2015) att det är viktigt att utforma en strategi för 
hur företaget ska använda sociala medier över en längre tid. Detta för att möjliggöra att företaget 
bygger upp en närvaro på plattformen och inte tappar uthållighet (ibid).  
Vi kan utläsa att företag A och B delar inlägg kontinuerligt på Instagram. Detta är inte fallet i 
företag C och D där inläggen sker mer sporadiskt och utan jämna tidsintervall där det kan gå 
månader utan att det publiceras något innehåll alls. För att sedan publicera flera inlägg på kort 
tid. Vi kan även utläsa att företag A och B har betydligt större följarantal än företag C och D. 
Vilket tyder på att ökad närvaro på Instagram leder till att fler väljer att följa ditt konto. Ett sätt 
att mäta hur effektiv din strategi är sekundära mätvärden användas (Schaffer 2013). De 
sekundära mätvärdena listar enligt Schaffer (2013) bland annat den sociala räckvidden, antalet 
visningar av innehållet samt konversationer. Antalet följare ett konto har kan därför användas 
för att mäta hur stor den sociala räckvidden är det vill säga hur många företaget når ut till.  
Men antalet följare behöver nödvändigtvis inte betyda att det är fler som väljer att konversera 
med innehållet du förmedlar även om chansen för det ökar. Antalet följare kan även signalera 
för potentiella följare att företaget har ett innehåll som är relevant och intressant vilket kan leda 
till att företaget får fler följare och potentiella kunder kopplat till företaget. Genom ett stort 
följarantal så ökar även chanserna för att följarna kommer sprida information om kontot både 
via traditionell word-of-mouth samt genom att tagga varandra i det och skapa digital word-of-
web.  
 
 

6 Slutsats  
 

I följande kapitlet presenterar vi vårt svar på vår huvudfråga samt våra två delfrågor. Vi drar 
även slutsatser som framkommit från kapitel 5. Avslutningsvis avslutas studien med utvärdering 
av våran metod samt forsknings- och praktiskt bidrag. Kapitlet behandlar även hur vi anser att 
ämnet skulle kunna fortsätta forskas inom och hur våran studie skulle kunna byggas vidare 
genom att studera hur konsumenterna anser att relationen bygga via Instagram. 

 

6.1 Delfråga: Hur har plattformen Instagram påverkat den 
marknadsföring som fastighetsbyråerna använder? 

 
Den första delfrågan besvaras med hjälp av företagens svar i de semistrukturerade intervjuerna. 
Det är efter studien svårt att isolera Instagrams påverkan på marknadsföring när mycket också 
ligger i utvecklingen av sociala medier och digitala plattformar överlag.  
Det som kan utläsas genom intervjuerna är att samtliga företag har övergått från tryckta medier 
till digital marknadsföring. Genom intervjuerna kan vi också utläsa att företagen har gett allt 
mer resurser i form av tid och pengar på marknadsföring via sociala medier. Påverkan har 
därmed varit att Instagram i kombination med andra sociala medier har ökat företagens 
möjligheter att direkt kommunicera med sina kunder på olika plattformar.  
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Instagram och andra sociala medier har även gjort det lättare för företagen att få feedback på 
sin marknadsföring då kunderna kan välja att interagera med innehållet de lägger ut vilket inte 
är möjligt via tryckta medier. Feedbacken som företagen mottager beskriver de används för att 
rikta innehållet i det de publicerar. Vår slutsats i frågan är därmed att Instagram och andra 
sociala medier har gjort att marknadsföring via tryckta medier har försvunnit.  
 

6.2 Delfråga: Hur har förutsättningarna för relationsmarknadsföring 
förbättrats genom Instagram? 

 
Den andra delfrågan besvaras med grund i tidigare teorier samt i svaren från de 
semistrukturerade intervjuerna. Förutsättningarna för relationsmarknadsföring har förändrats i 
takt med de sociala mediernas utveckling (Carlsson & Lee 2015). Keegan och Rowley (2015) 
beskriver att det idag finns stora möjligheter för företag genom marknadsföring på sociala 
medier men även att utmaningen ligger i hur relationer mellan företag och kunder 
skapas.  Sociala medier beskrivs som plattformar där företagen tillåts skapa en direkt 
kommunikation med sina kunder (Holmström & Wikberg 2015). Baserat på företagens svar i 
intervjuerna anser de själva att det är svårt att skapa relationer via Instagram. Trots detta 
använder samtliga konton innehåll som är riktat för att nå ut till och engagera kunderna.  Företag 
A, C och D använder tävlingar och personliga inlägg där kunderna tillåts involveras och 
engageras. Baserat på företag A, C och D:s svar under intervjuerna så finns inte kunskapen för 
hur dessa aktiviteter faktiskt kan skapa relationer. Företag B skapar istället ett engagemang 
genom att använda sitt Instagramkonto som inspiration där målet är att kunderna ska inspireras 
av innehållet tillräckligt för att välja att interagera med det. Vi drar därför slutsatsen att 
förutsättningarna för att använda Instagram för relationsmarknadsföring existerar men i 
dagsläget används detta sparsamt av de intervjuade fastighetsmäklarföretagen.  

6.3 Huvudfråga: Hur arbetar fastighetsmäklarföretag med sociala 
mediet Instagram för att bygga relationer med sina kunder?  

 
Baserat på våra intervjuer kan vi dementera att det finns ett gemensamt sätt att arbeta med det 
sociala mediet Instagram bland företagen. Istället kan vi utläsa att de genom olika medel strävar 
mot liknande målsättningar.  
Samtliga företag beskriver under intervjuerna att deras främsta mål med Instagram är att “nå ut 
till sina kunder”. Likaså delar de upplevelsen av svårigheten i att skapa en relationer till sina 
kunder via just Instagram.  
Vår bedömning är dock att företagen bygger mer relationer via deras Instagramkonton än vad 
de själva inser. Detta då mycket av deras agerande på Instagram kan härledas till den insamlade 
teorin om relationsskapande och varumärkesbyggande. Vår slutsats är därmed att 
fastighetsmäklarföretag medvetet inte använder Instagram för att bygga relationer till sina 
kunder. Dock anser vi att det finns stor utvecklingspotential i användandet av Instagram för det 
ändamålet.  
  
Då företagen redan idag genomför aktiviteter som omedvetet skapar relationer upplever vi att 
de redan lagt grunden för något som går att bygga vidare på. Bland annat har vi kunnat utläsa 
tendenser i användningen av hashtags där kunder varit med och spridit innehåll snarare än varit 
med och skapat det. Vi tror därmed på uppmuntrandet av innehållsskapande bland användarna 
för att få “gratis” idéer till hur företagen själva kan skapa innehåll på ett nytänkande och kreativt 
sätt och därigenom engagera kunderna. Trots att hashtagen inte är ett nytt fenomen på sociala 
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medier tror vi på nyttan den beskrivs generera i teorin och som gått att utläsa bland andra kända 
varumärken.  

6.4 Utvärdering av metod  
 
Metoden som har använts för att samla in den empiriska datan har varit semistrukturerade 
intervjuer med företag samt observation av företagens Instagramkonton. Vi anser att metoden 
har varit lämplig för att besvara vår forskningsfråga samt för att uppfylla syftet med studien. 
Men vi anser att studiens trovärdighet skulle stärkas om fler företag varit delaktiga i studien. Vi 
anser även att studien skulle hållit en högre överförbarhet om vi valt att studera samtliga sociala 
medier som företagen använder för att generera en helhetsbild av hur företagen väljer att 
marknadsföra sig samt skapa relationer med hjälp av sociala medier.  

6.5 Forskningsbidrag  
 
Studien har genom semi-strukturerade intervjuer ökat förståelsen för hur 
fastighetsmäklarföretag arbetar med det sociala mediet Instagram för att bygga relationer.  
Vi har genom studien ökat förståelsen för hur de aktiviteter som utförs av 
fastighetsmäklarföretag på Instagram påverkar relationerna till sina kunder. Vi har även 
uppmärksammat det faktum att fastighetsmäklarföretag som använder Instagram är 
omedvetna om hur deras aktiviteter stämmer överens med hur relationsskapande via sociala 
medier beskrivs inom teorin.  

6.6 Praktiskt bidrag 
 
Studiens syfte var att studera hur fastighetsmäklare använde det sociala mediet Instagram för 
att bygga relationer med sina kunder. Vi hoppas att fastighetsmäklarföretag kan använda vår 
studie för att öka sin förståelse för hur relationer till kunder kan skapas genom Instagram och 
andra sociala medier. Men även som ett verktyg för att analysera de aktiviteter företagen redan 
idag gör på Instagram och om dessa skapar relationer. Vi hoppas även att 
fastighetsmäklarföretag som läser uppsatsen känner att de fått en grundläggande förståelse för 
hur relationsmarknadsföring och sociala medier kan användas tillsammans.  
 

6.7 Framtida forskning  
 
Efter genomförd studie kan vi presentera ett resultat i hur fastighetförmedlingsföretag arbetar 
med Instagram och hur denna plattform kan skapa relationer med sina kunder.  
Förslag på vidare studier är därför att genomföra en liknande studie men istället behandla hur 
konsumenterna ser på relationen till fastighetsmäklare via sociala medier. Detta för att får en 
djupare förståelse för aktören som har mest makt i relationen. Hur konsumenterna ser att 
relationen till fastighetsmäklarbranschen förändrats genom sociala medier samt vad som får 
konsumenten att vilja inleda en relation med en mäklarbyrå online. Vi rekommenderar även 
att den fortsatta forskningen väljer att studera flera sociala medier då det genom denna studie 
blivit tydligt att olika plattformar används för olika syfte av företagen.  
Denna forskning anser vi bör genomföras genom en enkät där konsumenters tankar och 
användning av Instagram och övriga sociala medier samlas in för att sedan kompletteras med 
eventuella fokusgrupper där personer som planerar att köpa eller sälja sin bostad medverkar.  
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APPENDIX A  
 
 
Intervjuguide semistrukturerade frågor 
Inledning: Informera deltagaren om syfte och mål med studien.  
Informera om att andra intervjuer har genomförts  
Be deltagaren om tillåtelse att spela in intervjun 
Informera om att de kommer vara anonyma i rapporten men att namnet på byrån kan vara med i tack 
till.  
Informera om att transkribering av intervjun samt resultatet kommer att skickas till personen innan 
publicering.  
 

1. Frågor till personen angående hans eller hennes arbete  
• Vilken befattning har personen  
• Vad har personen för ansvarsområden  
• hur länge har personen jobbat på företaget / som mäklare  

 
2. Hur jobbar ni med marknadsföring av ert företag? 

• Hur skulle ni beskriva er marknadsföring?  
• Vilka kanaler online/off-line används? 
• Hur används traditionella kanaler som tryckt media, tv, radio? 

 
3. Använder ni sociala medier?  

• Hur används de? 
• Finns det ett mål med användningen? 
• Vilka sociala medier använder ni? 
• Har sociala medier ersatt traditionella medier- I sådana fall hur?  
•  

• Använder ni er av sociala medier som en del av er marknadsföringsstrategi? 
• Uppmuntrar ni era mäklare att skapa egna instagramkonton i företagets namn?  

 
4. Hur använde de relationsmarknadsföring? 

• Arbetar ni aktivt med kundrelationer?  
• På vilket sätt jobbar ni med kundrelationer? 
• Använder ni sociala medier som en del av er relationsmarknadsföring? 
• Använder ni er av kundregister?  
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